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RESUMO: Muito se tem discutido sobre a validade da leitura de adaptações de clássicos 

literários, tendo em vista a restrição que a adaptação pode representar em relação ao texto 

original. No entanto, de acordo com Formiga (2009) e Hutcheon (2013), as adaptações 

consistem numa nova maneira de apreender o cânone, o qual, em meio a um novo contexto de 

produção e recepção, reveste o discurso da obra inspiradora em uma nova roupagem. 

Compreendendo, assim, a adaptação como recurso que permite o retorno ao passado mediado 

por uma nova situação de comunicação, este estudo tem como objetivo analisar o contrato de 

comunicação da obra Dom Quixote das Crianças em quadrinhos, de André Simas (2012), a 

partir da explicitação dos possíveis efeitos de sentido que são suscitados pela materialidade 

verbo-visual dos quadrinhos que remete a saberes extralinguísticos necessários à interpretação 

do texto. Com a análise, pretende-se evidenciar o quanto os fatores externos à linguagem, 

como a identidade dos sujeitos, seus possíveis conhecimentos de mundo, intenções, podem 

(re)significar o discurso que perpassa a obra, permitindo (ou não) a interação entre leitor e 

texto. A fim de atingir os objetivos visados, este estudo parte do princípio de que toda 

comunicação é regida por um contrato comunicativo o qual tem como base os sujeitos da 

linguagem (interlocutores) em uma dada situação de comunicação, segundo postula a teoria 

Semiolinguística, de Patrick Charaudeau (2008). 

PALAVRAS-CHAVE: Adaptação, Semiolinguística, Contrato de comunicação, Dom 

Quixote das Crianças em quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: Many studies have been discussed about the validity of reading adaptations of 

literary classics, so as the restriction that the adaptation can represent in relation to the 

original text. However, according to Formiga (2009) and Hutcheon (2013), adaptations are 

consisted in a new way of learning the canon, which, based on a new context of production 

and reception, covers the opus speech inspired by a new aspect. Comprehending the adoption 

as a resource that allows coming back to the past mediated by a new situation of 

communication, this study aims to analyze the communication contract of the opus Dom 

Quixote das Crianças em quadrinhos, by André Simas (2012), from some possible perspective 

of sense, which are caused by the decoding of the verbal-visual materiality from the pictures 

that refers to some extralinguistic knowledge needful to interpret a text. Through the analyses, 

it’s intended to become evident the external factors of the language, such as its subject 

identity, possible world knowledge, intentions, it can mean the opus speech, allowing (or not) 

the intention between the reader and the text. In order to reach the respective goals, this 

assignment assumes that all sorts of communication are conducted by a communicative 

contract, founded on the subjects of the language (interlocutors) in a situation given based on 

communication, as solicited by the Semiolinguistic theory, by Patrick Charaudeau (2008). 

KEY-WORDS: Adaptation, Semiolinguistic, Speech Contract, Dom Quixote das Crianças 

em quadrinhos. 
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1  PALAVRAS INICIAIS 

 

 As adaptações têm, ao longo da história, feito parte da construção e permanência de 

clássicos literários no imaginário das sociedades atuais. Assim, já no século XV, Miguel de 

Cervantes Saavedra, importante nome da literatura espanhola, produziu o clássico Dom 

Quixote de La Mancha, voltando-se para as clássicas novelas de cavalaria da Idade Média, 

cujos heróis possuíam características morais e físicas sobre-humanas que os faziam 

ultrapassar os mais impossíveis obstáculos. Nesse sentido, em resposta aos estereótipos de 

cavaleiros explicitados por essas novelas, o autor produziu um dos mais consagrados anti-

heróis da literatura mundial, cujo valor materializa-se na inventividade e humanidade, 

explicitadas no desejo de ajudar o próximo.  

 Apesar de o ideal de imaginação com consequente tentativa de imitação que 

circundam a obra fazer de Dom Quixote um anti-herói, devido às consequências negativas de 

suas atitudes em oposição às sempre positivas consequências das atitudes dos reais cavaleiros 

medievais, a característica pitoresca e satírica dada à obra, justamente por essa inversão de 

valores fez com que Dom Quixote fosse mundialmente conhecido e, dando sequência à 

circularidade do processo intertextual que lhe deu existência, fosse traduzido, adaptado e 

reconstruído para diversas culturas e contextos. 

 Assim, ainda que de forma implícita e paródica, Cervantes, com seu ilustre cavaleiro 

da Mancha, já fazia uso da prática de retorno ao passado para a construção do novo, fazendo 

uso da intertextualidade que, de forma circular, tem (re)construído textos e discursos ao longo 

da história da humanidade. Da mesma forma, o nome de Monteiro Lobato se instaura na 

produção literária infantojuvenil brasileira, já que com o retorno aos clássicos que permearam 

a sua infância, o autor permitiu, por meio das atividades de tradução e adaptação, a 

atualização do enredo de narrativas clássicas para o contexto das crianças e jovens brasileiros 

de seu tempo, possibilitando a maior interação entre esse público e as obras que se 

distanciavam dele pela linguagem e temporalidade. Dessa forma adaptou o ilustre Dom 

Quixote de La Mancha (CERVANTES, 2002) para o universo infantojuvenil brasileiro, 

criando o famoso Dom Quixote das Crianças (LOBATO, 1960).  

E, assim como foi feito por Cervantes e Lobato, muitas obras são retomadas, 

reenunciadas, reformuladas, parodiadas, considerando as intenções de seu autor, o projeto de 

influência do mesmo e, principalmente, as especificidades dos receptores da obra, conforme 

se evidencia com a versão do Dom Quixote das Crianças para os quadrinhos, produzida por 

André Simas (2012) e pela ilustradora Cor e Imagem.  



14 
 

 Tendo em vista, portanto, a importância da adaptação como recurso de 

intertextualidade que, ao interpretar a obra que a inspira, transpõe-na para um novo contexto, 

respeitando os dados da situação de comunicação que instauram um novo contrato 

comunicativo cujas características evidenciam-se na maneira de (re)dizer o discurso anterior, 

este estudo tem por objetivo analisar as possíveis significações produzidas pela adaptação do 

Dom Quixote das Crianças, de Monteiro Lobato, para as histórias em quadrinhos. A partir das 

correspondências entre conhecimentos linguageiros e conhecimentos de mundo que, 

pressupostamente, devem ser suscitados pelos leitores para a produção/interpretação do 

discurso verbo-visual do gênero, pretende-se, ainda, pontuar a inovação do discurso da 

adaptação que, enquanto (re)interpretação e (re)enunciação de um discurso passado, parece 

materializar-se como recurso de criatividade e não apenas de reprodução, já que inaugura 

sentidos. Além disso, pretende-se, também, explicitar a importância da consideração aos 

dados contratuais para a efetivação da interação entre texto e leitor.  

 Pensando, então, a leitura como processo de interação entre sujeitos cooperativos, que 

agem na direção da construção dos sentidos do texto, parte-se das pistas textuais, verbo-

visuais do gênero quadrinhos, que evocam saberes sobre a forma e organização dos textos e, 

sobretudo, sobre os discursos que circulam em dada sociedade, para, a partir de então, pontuar 

os possíveis dados da situação de comunicação, como identidade dos sujeitos, intenções, 

temática e circunstâncias de interação, a fim de refletir sobre o processo de produção de 

adaptações e, principalmente, sobre a validade do contato que estabelecem. 

 A fim de atingir os objetivos visados, o estudo foi dividido em cinco seções. A seção 

dois traça o percurso da produtividade literária de Monteiro Lobato e, principalmente, de sua 

importância como tradutor e adaptador de narrativas estrangeiras para o público infantojuvenil 

brasileiro, como fez com o Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes (2002). 

Além disso, através da temática comum vista nas duas versões do Quixote – a leitura como 

fator de produtividade e inventividade –, o estudo tenta traçar um paralelo entre o projeto 

literário de Lobato, o retorno à obra de Cervantes e os objetivos para a retomada do Dom 

Quixote das Crianças para o contexto atual, com o uso do gênero histórias em quadrinhos. 

 A terceira e quarta seções, por sua vez, explicitam a fundamentação teórica desse 

estudo que, direcionado pelo viés interacional postulado pela teoria Semiolinguística, de 

Patrick Charaudeau, procura evidenciar a produção e leitura de adaptações como um retorno 

ao passado, mediado, entretanto, por uma nova situação de comunicação. Assim, as seções 

explicitam conceitos caros à semiolinguística, como a semiotização de mundo 

(CHARAUDEAU, 2005); identidade dos sujeitos, situação e contrato de comunicação 
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(CHARAUDEAU, 2008); níveis de construção da linguagem e as competências de linguagem 

(CHARAUDEAU, 2001); imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2017); modos de 

organização do discurso e gêneros textuais (CHARAUDEAU, 2005), conceitos que, segundo 

a teoria, fazem parte do processo de interação entre sujeitos sociais, sendo capazes de 

interferir na significação de seus ditos. Ademais, apresentam o recurso da adaptação enquanto 

(re)formulação de sentidos para uma nova situação de comunicação, à luz das concepções de 

Hutcheon (2013) e Formiga (2009); as possíveis significações estabelecidas por palavra e 

imagem em textos sincréticos, pontuadas por Barthes (1990) e Charaudeau (2013); e a 

estrutura organizacional do gênero HQ, pontuada por Iannone e Iannone (1994). 

 A seção cinco, por fim, procura explicitar o corpus de análise desse estudo. A 

princípio, por meio da apresentação da obra Dom Quixote das Crianças em quadrinhos, de 

André Simas, e da metodologia traçada para análise da mesma. A partir de então, através da 

interpretação da verbo-visualidade que compõe a superfície material da obra, evidencia os 

possíveis efeitos de sentido suscitados da união da decodificação dos elementos verbo-visuais 

com os saberes prévios que precisam ser ativados pelos leitores para a interpretação dos 

sentidos. Em decorrência disso, explicita, ainda, os dados da situação de comunicação e as 

(im)possibilidades de interação com o pressuposto público alvo. 

 Com a explicitação da fundamentação teórica aplicada à interpretação dos quadros, 

ressaltamos, portanto, a importância da adaptação para a manutenção de clássicos no 

imaginário da sociedade atual, no entanto, também insistimos na reflexão sobre o projeto de 

texto da adaptação que deve considerar, sobretudo, as especificidades do público destinatário 

para que seu objetivo de apresentar a obra passada ao leitor que o desconhece, através de uma 

nova maneira de dizer, seja de fato efetivado. 
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2  DA LITERATURA AOS QUADRINHOS: "DOM QUIXOTE DAS CRIANÇAS” EM 

DUAS VERSÕES 

 

 A importância do Dom Quixote de La Mancha (CERVANTES, 2002) para a literatura 

universal é incontestável. com o objetivo de realizar uma sátira às novelas de cavalaria que 

circulavam na Europa medieval, Cervantes realizou um intenso estudo da natureza humana, 

ao destacar no anti-herói um incansável desejo de fazer o bem ao próximo, mesmo diante de 

inúmeras falhas. 

 Apesar de ser introduzido no imaginário social de seu tempo como uma crítica às 

acentuadas virtudes da cavalaria, Dom Quixote consagrou-se justamente pelo seu teor 

subversivo, apresentando-se como uma inovação na literatura da época e atingindo, 

posteriormente, diferentes culturas e públicos. É nesse contexto que se enquadram as muitas 

traduções e adaptações da narrativa para diferentes línguas e faixas etárias. 

 No que tange ao Brasil, a introdução da narrativa no imaginário nacional, de acordo 

com Cobelo (2005), em artigo sobre os adaptadores de Dom Quixote no Brasil, deu-se por 

inúmeras motivações, dentre as quais se pode destacar, principalmente, a disseminação da 

leitura no país e a intensa atividade de tradução de clássicos estrangeiros para uso nas escolas 

brasileiras. 

 É nesse contexto em que o exercício de Monteiro Lobato como produtor, tradutor, 

adaptador e editor de literatura infantojuvenil ganha visibilidade. E, entre as suas variadas 

narrativas destinadas ao público infantojuvenil, o Dom Quixote de La Mancha é transportado 

do imaginário adulto para o imaginário infantil, tomando como base a principal criação do 

autor para esse público peculiar, o Sítio do Picapau Amarelo.  

 A apropriação do Quixote e de outros personagens consagrados pela literatura 

universal para um novo contexto e leitor, diferentes do usual, fez com que as traduções e 

adaptações do autor atingissem grande público e permanecessem consagradas no imaginário 

de inúmeras gerações, principalmente, devido ao teor descontraído e conversacional que 

Lobato imprimia em suas obras e que, devido à grande popularidade que as mesmas 

atingiram, passou a ser impresso e resgatado por outros adaptadores e para diversos gêneros e 

mídias. 

 Nesta seção, portanto, trataremos da importância do conjunto da obra de literatura 

infantojuvenil de Monteiro Lobato, enfatizando sua atividade como tradutor e adaptador e, 

principalmente, a adaptação da obra de Cervantes para o público jovem e infantil brasileiro. A 

partir de então, buscaremos delinear o resgate do Quixote de Lobato para a atualidade, 
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considerando a pertinência da obra e o novo modo de apresentá-la através do recurso da 

verbo-visualidade, como faz André Simas no transporte da narrativa para o gênero história em 

quadrinhos (HQ). 

 A adaptação do Dom Quixote das crianças, de Lobato, para a HQ é vista como uma 

forma de adaptar não só a história e seu contexto ao novo público, mas também de adaptá-los 

aos estímulos imagéticos aos quais as crianças e jovens de hoje são expostos diariamente. 

Com isso, pretende-se enfatizar a necessidade de considerar as especificidades dos sujeitos 

que interagem por meio da leitura, bem como o todo contratual que os envolve e contribui 

para a produção dos sentidos construídos nos textos. 

 

2.1 O lugar de Monteiro Lobato na Literatura Infantil brasileira 

 

O escritor José Bento Renato Monteiro Lobato, situado pela historicidade da Literatura 

Brasileira como pertencente ao Pré-Modernismo, período de transição entre o Realismo e o 

Modernismo que compreende as primeiras décadas do século XX, é um nome de grande 

importância para literatura nacional, principalmente pelo teor literário de suas obras e por seu 

grande engajamento na difusão do livro no Brasil. 

 Monteiro Lobato (1882-1948) nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 

1882. Filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato, foi alfabetizado 

pela mãe e, demonstrando interesse e gosto pela leitura, leu todos os livros infantis da 

biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Fez faculdade de Direito, formando-se em 

1904 e assumindo, no ano de 1907, o cargo de promotor na cidade de Areias, no Vale do 

Parnaíba. Paralelamente ao cargo, escrevia para vários jornais e revistas, fazia desenhos e 

caricaturas.  

Dentre suas publicações em jornais e revistas, estão a carta intitulada "Velha Praga", 

publicada em 1912, e o artigo "Paranoia ou Mistificação?", publicado em 1917, ambos pelo 

jornal O Estado de São Paulo. Na carta, Lobato destacava a ignorância do caboclo, criticando 

as queimadas e a miséria que tornavam incapaz o desenvolvimento da agricultura na região; 

no artigo, por sua vez, o autor criticava a exposição da artista plástica paulista, recém-chegada 

da Europa, Anita Malfatti. Tais publicações, já no início de sua carreira literária, 

demonstravam a personalidade crítica e influente de Lobato tanto no que diz respeito às 

preocupações sociais, quanto no que diz respeito ao campo literário e artístico. A repercussão 

dessas obras fez com que o escritor se interessasse cada vez mais pela carreira literária, 
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tornando-se um grande investidor no mercado editorial brasileiro e, principalmente, na 

difusão do livro no país, a começar pelas crianças. 

Além da atividade literária e do funcionalismo público, Monteiro Lobato foi também 

fazendeiro, adido comercial, empresário, destacando-se em todas essas funções pelo seu 

nacionalismo, o que o fazia investir, antes de qualquer coisa, no Brasil. Por isso sua 

insistência pela extração do petróleo nacional, pelo desenvolvimento econômico, intelectual e 

tecnológico da nação, e, principalmente, pela reforma política brasileira.  

 No que tange, especificamente, à Literatura, a personalidade de Monteiro Lobato se 

destacou em duas esferas: na literatura geral, produzida para adultos, e na literatura 

infantojuvenil. Em literatura geral, o autor demonstrou seu olhar sensível sobre a realidade e 

as necessidades dos povos mais marginalizados, como o sertanejo, além de iniciar os 

investimentos no campo editorial, por meio de seu engajamento na difusão do acesso ao livro 

no país. Sobre esse duplo engajamento de Lobato na Literatura Brasileira, Enio Passiani 

afirma:  

 

 

Monteiro Lobato [...] concebeu um projeto eminentemente literário, pois, ao 

contrário de outros literatos contemporâneos do escritor paulista, a literatura não 

constituía mero veículo das transformações ou simples porta-voz das ideias de 

mudança, mas o próprio instrumento das transformações. A novidade do projeto 

literário de Lobato é seu desdobramento em duas frentes igualmente importantes: a 

própria escrita literária e o empreendimento editorial. (PASSIANI, 2002, p.249) 

 

 

O autor foi, então, responsável por promover a aproximação entre a literatura e os 

leitores do país, uma vez que sua produção literária buscava alcançar o maior número possível 

de leitores e, para tanto, utilizava-se de linguagem coloquial e temas ligados às classes mais 

humildes, como, por exemplo, os trabalhadores das zonas rurais que sofriam com os males 

que atingiam tais regiões, conforme demonstra por meio da criação do personagem Jeca Tatu. 

Esse personagem-tipo era assolado pelo amarelão, uma doença parasitária causada pelos 

vermes Ancylostoma duodenale ou Necatur americanos, cujos sintomas são a cor amarelada 

da pele, anemia e fraqueza generalizada. O tema de origem amplamente social, econômica e 

política que envolvia o personagem Jeca Tatu, fez com que o sertanejo, visto muitas vezes 

como preguiçoso, fosse elevado ao posto de vítima de uma sociedade omissa, visto que a 

propagação de tal doença se dava devido à falta de saneamento básico das regiões 

interioranas, do trabalho rural demasiadamente pesado e realizado sem as mínimas condições 

de higiene. 
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Devido a essa sensibilidade para questões relativas à realidade da sociedade brasileira 

e à clareza de sua linguagem, os escritos do autor estiveram sempre envoltos em muita 

polêmica, como se observa, por exemplo, com a maneira como suas obras retratam a vida e a 

função do negro na sociedade brasileira em início do século XX, maneira a qual, ainda nos 

dias de hoje, causa estranhamento por parte de leitores e de parte da crítica literária, que veem 

na maneira de Lobato destacar a posição do negro como fruto de um pensamento racista. 

Além disso, seus escritos recebiam críticas muito positivas, desde as cartas enviadas ao jornal 

O Estado de São Paulo aos livros de literatura adulta e infantojuvenil, o que, segundo alguns 

estudiosos da vida e obra do autor, provavelmente, tenha favorecido o lançamento de Lobato 

como escritor e empreendedor no mercado editorial. 

De acordo com Rosa Maria Oliveira Justo (2006), Monteiro Lobato se lançou como 

editor após alcançar grande êxito com a publicação do artigo “Velha Praga” no jornal O 

Estado de São Paulo, o que o motivou a vender sua fazenda situada no interior de São Paulo e 

investir em sua carreira como escritor. Ainda segundo a autora, após a venda da fazenda, 

Lobato investiu na publicação da obra Saci Pererê e, posteriormente, na compra da Revista do 

Brasil, em 1918. Ao adquirir a revista, Lobato projetava revolucionar o mercado editorial 

brasileiro até então concentrado em mãos estrangeiras, mais precisamente sob o domínio do 

mercado editorial francês, o qual investia apenas na publicação de obras de autores 

consagrados e de obras didáticas, fazendo com que a leitura fosse uma atividade ainda restrita, 

o que colaborava para a disseminação da desigualdade cultural no país.  

Como editor, com a compra da Revista do Brasil em 1918 e, posteriormente, com a 

fundação da editora Monteiro Lobato & Cia, o autor, além de disseminar os pontos de compra 

e venda de livros, inovou com a realização de propagandas dos livros, com o lançamento de 

autores nacionais e com o uso de ilustrações nas capas dos livros, recurso até então nunca 

utilizado em obras nacionais. (JUSTO, 2006, p.29). 

No entanto, a realidade da sociedade brasileira, majoritariamente analfabeta
1
, fez com 

que Lobato não pensasse apenas na produção e propagação de literatura destinada a adultos, 

mas se voltasse amplamente para produção de literatura infantojuvenil, idealizando alcançar o 

mercado editorial didático. Para tanto investiu em narrativas com as quais as crianças 

pudessem se identificar, envolvendo-se com os tênues limites existentes entre a realidade e a 

ficção. Além disso, apostou também na difusão da leitura de cânones literários estrangeiros 

                                                           
1
 Segundo Justo (2006, p. 25), no início do século XX, a grande taxa de analfabetismo era presença constante na 

sociedade brasileira, na qual 68,7% dos homens e 77,4% das mulheres, em 1920, não possuíam conhecimento da 

leitura e da escrita. 
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por meio da tradução e da adaptação de clássicos, como textos dos Irmãos Grimm, de Hans 

Christian Andersen, Charles Perrault, Miguel de Cervantes, e outros, projetando, assim, 

disseminar a prática de leitura em crianças em fase de formação escolar, intervindo na 

realidade de analfabetismo da nação.   

Segundo destaca Girlene Marques Formiga (2009), até o final do século XIX, os livros 

destinados à educação escolar brasileira eram, em sua maioria, estrangeiros e valorizavam a 

transmissão de conceitos pedagógicos, em detrimento da fruição do prazer da leitura. Assim, 

as instituições escolares preocupavam-se em apresentar textos dos quais seria possível retirar 

algum ensinamento de condutas preestabelecidas pela sociedade, não se preocupando com o 

despertar pelo gosto da leitura nas crianças e com o enredo fantasioso das narrativas. Nesse 

aspecto, a fim de favorecer a educação escolar, os textos de literatura destinados às crianças e 

aos jovens que eram apresentados pelas escolas eram aqueles nos quais a razão e o 

conhecimento empírico predominavam, deixando as aventuras, a fantasia, o lúdico que abarca 

a mentalidade infantil em segundo plano. 

E ainda, devido à concepção de escola e ensino empregada no país desde a educação 

jesuítica, com poucas modificações até os tempos de Lobato e, que até certa medida se 

mantém atualmente, à escola e, mais especificamente, às aulas de língua, cabia o ensino das 

“belas letras”. Sobre essa realidade escolar da época, Formiga (2009, p.57), ao tratar das 

manifestações de leitura e leitores em terras brasileiras, destaca: “a escolha de trechos seletos 

de Ovídio, Cícero e outros autores latinos, era dada aos alunos para o exercício da expressão 

rica e poderosa”, ou seja, no que concerne ao ensino da leitura e da literatura valia o estudo do 

cânone literário consagrado pela literariedade, forma e composição estilística dos textos, em 

detrimento de seu conteúdo temático.  

Outra questão que também influenciava a realidade da leitura no Brasil era a escassez 

de autores brasileiros que contemplavam temáticas infantojuvenis. As obras oferecidas às 

crianças no ambiente escolar eram os clássicos estrangeiros traduzidos para o Português 

lusitano, sem considerações ao grande distanciamento de significações da Língua Portuguesa 

falada em Portugal e da falada no Brasil, além da não consideração dos aspectos e valores 

culturais que existem em uma determinada cultura, mas inexistem em outras, fatores que 

dificultavam a leitura e o entendimento do público infantil. 

Diante desse cenário desfavorável para a ampliação da leitura em território nacional, 

mas, ainda assim, engajado em propiciar a difusão da leitura, fazendo com que as crianças em 

situação de aprendizagem de fato lessem as obras literárias e se tornassem leitoras assíduas, 

Monteiro Lobato, de acordo com Nelly Novaes Coelho (2000, p. 138), “foi que, entre nós, 



21 
 

abriu caminho para que as inovações que começavam a se processar no âmbito da literatura 

adulta (com o Modernismo) atingissem também a infantil.”  

Prova do interesse de Monteiro Lobato em alcançar o público infantojuvenil por meio 

de uma literatura “diferente” do que se tinha até então são as cartas escritas pelo autor ao seu 

amigo Godofredo Rangel. Em diversas de suas correspondências, Lobato afirma ter o 

interesse de atualizar, revolucionar a literatura destinada às crianças, pois, segundo o próprio 

autor, era necessária a escritura de livros “onde as crianças quisessem morar”. E, como 

homem que intencionava difundir o conhecimento e, mais especificamente, a leitura no país, o 

escritor avaliou o mercado editorial didático como promissor aos seus objetivos, passando a 

apresentar um olhar crítico sobre as obras destinadas à leitura escolar, comprometendo-se, 

portanto, em atualizá-las para o contemporâneo universo infantojuvenil brasileiro. 

Assim, privilegiando o lúdico das histórias infantis, trabalhando com uma linguagem 

cada vez mais pertencente ao universo infantil nacional, preenchendo os clássicos com a 

cultura que as crianças brasileiras partilhavam, o autor visava reverter a situação de formação 

de “não-leitores” nas escolas, atingindo o gosto do público infantil, e conquistando o lucrativo 

mercado de livros didáticos do país. 

Em Literatura Infantil Brasileira, Leonardo Arroyo (2011) chama a tenção para as 

peculiaridades das ficções infantojuvenis de Lobato, demonstrando o alcance de suas obras 

em relação ao imaginário infantil, visto que, muito do que imprimia em suas narrativas 

advinha da sua observação cuidadosa sobre a imaginação das crianças. Lobato, segundo as 

correspondências trocadas entre ele e o amigo Godofredo Rangel, declarava que, em sua 

produção infanto-juvenil, não interessava o requinte da linguagem (inclusive achava 

desnecessário e pedante o cultismo da linguagem utilizado por alguns escritores brasileiros e 

também impressas em algumas traduções vindas de Portugal) o que, prioritariamente, 

interessava ao autor é que sua literatura “interessasse às crianças” (ARROYO, 2011, p.294). 

Assim, para se encaixar exatamente no gosto do público infantil, Lobato investia na 

imaginação, na ingenuidade e nas atitudes das crianças, foi assim, segundo Arroyo (idem, 

ibidem, p.285) com a história do peixinho que morreu afogado, a qual Lobato declara ter sido 

a primeira escrita para crianças e ter aberto a saga de histórias que tinham como cenário o 

Sítio do Picapau Amarelo, uma história que, pela sua simplicidade e ingenuidade, somente 

poderia ser bem compreendida por crianças. Assim ocorre também com seus personagens, 

alguns frutos da convivência do Lobato criança com o sítio de seu avô, o Visconde de 

Tremembé, outros fruto de sua delicada observação sobre seus filhos e os filhos de seus 

amigos que tanto o inspiraram, dos quais o próprio Lobato cita seu filho Edgar; Nelo, filho de 
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Godofredo Rangel, (ARROYO, idem, p.287); o filho de Alarico Silveira (idem, ibdem, p.300) 

e Regina Toledo Moreira, a quem Lobato utilizou como inspiração para a criação da boneca 

Emília2. 

A primeira obra de Literatura infantojuvenil publicada por Monteiro Lobato foi A 

Menina do Narizinho Arrebitado, em 1920, edição que, segundo Coelho (2000, p. 138), 

apresentava uma visão ainda limitada do fantástico, uma vez que o livro era indicado para 

leitura escolar e deveria servir como modelo de valores e comportamentos sociais, portanto, 

valorizava a racionalidade em detrimento do lúdico. No entanto, mesmo com a limitação da 

fantasia e consequente valorização da razão e da realidade do mundo, a obra apresenta um 

diferencial em relação às outras obras indicadas para o público infantil: procura fundir o 

mundo real com o mundo fantasioso por meio da união, em uma mesma obra, de estereótipos 

infantis e da personificação de seres inanimados em um cenário mágico, o Sítio da Dona 

Benta. Além disso, utiliza-se de linguagem mais sintética e objetiva, contemplando o natural 

gosto infantil pelo enredo fantástico das histórias. 

Ainda de acordo com Nelly Novaes Coelho (2000), as edições posteriores da obra 

citada mergulham cada vez mais no ambiente imaginário e figurativo à medida que seu autor 

capta o real interesse do público infantil pelo universo literário. Dessa forma, por meio da 

análise de diferentes edições da obra em questão, a autora demonstra o quanto os textos que 

procedem a edição de 1920 deixam de valorizar o real e a razão para dar espaço à 

criatividade, à fantasia. Assim, as edições subsequentes cada vez mais exploram a beleza 

natural do Sítio, as características físicas e psicológicas dos personagens de forma positiva, a 

exploração de seres inanimados, como a boneca Emília que ganha vida e personalidade de 

uma criança muito curiosa e esperta, além de se apresentarem recheadas do humor e da ironia 

do autor. 

Com o mesmo empenho e criatividade, o escritor e editor, ofereceu à infância e à 

juventude o conhecimento de clássicos estrangeiros como, por exemplo, o Dom Quixote de La 

Mancha, de Miguel de Cervantes, adaptados à cultura brasileira e recheados pelas aventuras 

mágicas que aconteciam no Sítio do Picapau Amarelo. O Sítio, cenário rural que representava 

o modo de vida das famílias interioranas brasileiras, criado por Lobato na segunda edição de 

A Menina do Narizinho Arrebitado, passou a ser o local propício para concretização do 

fantástico, uma vez que grande parte das histórias infantis recriadas por Lobato passa por este 

                                                           
2
 Em entrevista ao programa Globo Repórter, em 1982, Regina Toledo Moreira, filha de amigo de Monteiro 

Lobato, relata que o escritor a espiava enquanto ela brincava, e anotava algumas de suas atitudes para dar vida a 

boneca Emília, uma das mais importantes personagens do autor.  
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ambiente, possibilitando ao imaginário infantil a vivência de um ambiente lúdico, mas 

culturalmente adequado e reconhecido pelo leitor infantojuvenil do país. 

E é em meio a este ambiente propício à brincadeira, à diversão, que Monteiro Lobato 

insere, no imaginário infantojuvenil brasileiro, segundo Vera Maria Tietzmann Silva, em O 

Legado de Lobato (2007), um modelo de escola e ensino bem diferente do que se costumava 

presenciar na realidade das escolas brasileiras. O Sítio do Pica Pau Amarelo é, de acordo com 

a autora, transformado  

 

 

em uma nova modalidade de escola, que leva aos jovens leitores o conhecimento 

curricular pela via da ficção e retira o peso autoritário de seu mediador, não mais o 

professor severo, mas a avó amiga, inventando, assim, o que se poderia denominar, 

usando a expressão de Barthes, “o saber com sabor”. (SILVA, 2007, p.180) 

 

 

Dessa maneira, a leitura e o ensino, por meio do “mergulho” nas obras de Lobato, 

deixavam de ser para os jovens leitores do autor uma obrigação, pelo contrário, 

transformavam-se em deleite e divertimento, pois proporcionavam-lhes uma experiência de 

aprendizado aliada ao lúdico, o que lhes despertava o interesse. 

Assim, Lobato é responsável por introduzir textos literários que propiciavam o 

despertar pelo gosto da leitura no público infantil e juvenil, justamente por compreender a 

maturidade leitora desse público e oferecer-lhe o que lhe é simples e agradável, assim como 

destaca Silva (2007, p.177): “Houve um tempo, o tempo da produção da obra infantil 

lobatiana, em que os livros de histórias se alinhavam junto a bolas, carrinhos, jogos e bonecas 

como mais uma opção de entretenimento”. O depoimento da autora expõe a preocupação de 

Monteiro Lobato com a produção de obras que de fato explorassem a imaginação infantil e 

fizessem com que as crianças se reconhecessem como receptoras das obras, além disso, dá-

lhe, conforme já destacado anteriormente, o destaque de precursor das inovações conferidas à 

literatura infanto-juvenil, revestindo-a com uma roupagem que, de fato, pudesse ser chamada 

de infantil e/ou juvenil. 

 

2.2 O Lobato tradutor e adaptador: o caso de Dom Quixote 

 

A importância de Lobato no que tange à literatura infantil é, portanto, indiscutível. Em 

seu projeto de levar às crianças uma literatura com linguagem acessível e pertencente ao seu 

universo, o escritor conquista o público infantil por meio da introdução do elemento fantástico 

no enredo das obras, fazendo com que o universo que envolve a narrativa seja próximo 
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daquele conhecido do público infantil e, no caso de Lobato, mais especificamente, do público 

infantil brasileiro. Com esse projeto, então, é que o escritor se compromete não apenas a 

produzir narrativas para as crianças, mas também em oportunizar aos jovens leitores de seu 

tempo narrativas que fizeram parte do imaginário do autor quando ele era criança. É neste 

campo que as adaptações e traduções de Lobato permitem aos jovens das primeiras décadas 

do século XX e das gerações posteriores tomar conhecimento dos conteúdos que compunham 

grandes clássicos infantis da literatura universal. 

Sobre a atividade de Lobato como tradutor e adaptador de clássicos literários infanto-

juvenis, Girlene Marques Formiga afirma: 

 

Perraut, Grimm, Andersen, Jonathan Swift, Lewis Carroll, Carlo Collodi, Daniel 

Defoe, James Barrie, Conan Doyle, Herman Merville, Eleanor H. Potter, Mark 

Twain, Jack London, Rudyard Kipling, entre outros, são os nomes que se encontram 

no acervo da produção de Lobato, demonstrando a diversidade das obras com as 

quais trabalhava em sua atividade de tradutor e adaptador, notadamente entre o 

período de 1926 e 1945. (FORMIGA, 2009, p.155) 

 

 

A intensa atividade de Monteiro Lobato como tradutor e adaptador é 

reconhecidamente de grande importância para a difusão da leitura literária e imaginativa por 

parte das crianças, conforme atestam muitos estudiosos e críticos literários que também 

tiveram seu primeiro contato com o conteúdo dos clássicos mencionados por Formiga por 

meio das obras de Lobato.  

A característica fundamental de Monteiro Lobato, no que diz respeito à apresentação 

dos clássicos para o público infantil, nitidamente, se encontra na criação do Sítio do Picapau 

Amarelo, local onde, em grande parte das narrativas do escritor, os clássicos são introduzidos 

para as personagens infantis. Essa característica de suas traduções e adaptações somada à 

seleção das ações das narrativas que mais possam interessar aos jovens leitores e à adaptação 

da linguagem para o público receptor faz com que seja difícil apreender o que é tradução e o 

que é adaptação em Lobato. 

A tradução, segundo Roman Jakobson (s/ano), passa por uma atividade de 

interpretação do signo dado; assim traduzir seria verter um signo em outro signo ou segmento 

de signos que o esclareça. Essa tradução, segundo o autor, pode ser realizada entre signos de 

uma mesma língua, entre signos de línguas distintas ou até mesmo entre linguagens 

diferentes, como a transposição do verbal para visual. No entanto, em cada uma dessas 

modalidades de tradução, a transposição do código passa pela interpretação do signo dado, 

sendo fruto do conhecimento linguístico somado ao conhecimento de mundo do falante. 
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No que diz respeito mais especificamente à tradução para outra língua e cultura, 

tradução interlingual, conforme atesta Jakobson, “não há comumente equivalência completa 

entre as unidades de código, ao passo que as mensagens podem servir como interpretações 

adequadas das unidades de código ou mensagens estrangeiras.” (JAKOBSON, s/ano, p.65). 

Sobre essas interpretações adequadas verifica-se, em todos os casos, a necessidade de 

compreender o objetivo da tradução, assim como as especificidades do contexto de partida e 

de chegada. 

Bárbara (2014) expõe o conceito de tradução como “recontextualizações orientadas 

por motivações ou constrangimentos diversos” (p.30), nesse sentido, seja pela falta de 

equivalência de sentido entre os signos, pelo objetivo de facilitar o entendimento do contexto 

ou fazer conhecer as referentes dadas pelo texto de partida, devido às especificidades do 

público destinatário, etc., cabem, na atividade de tradução, vários procedimentos como 

selecionar, reunir, reestruturar, fabricar, falsificar, recusar informação, entre outros. 

Nessa medida, pela presença dos processos de interpretação e recontextualização, 

direcionados pelas intenções do tradutor, verificados na atividade de tradução, é possível 

admitir a proximidade entre a mesma e a adaptação, uma vez que, sendo representantes do 

texto original, tanto o texto traduzido quanto o adaptado passam pela intercompreensão entre 

o texto fonte e a reformulação do mesmo para uma nova cultura. 

Bárbara (2014) busca na concepção de estudiosos da tradução as diferenças entre esta 

e a adaptação. Segundo a autora, nas constatações dos autores lidos, o conceito de adaptação é 

visto, sobretudo, como necessidade de adaptar os textos estrangeiros aos gostos e expectativas 

do sistema de chegada; como estratégia para obter equivalência de sentidos; ou ainda como 

reinterpretação do texto original, onde há uma explicitação de sentidos comuns aos dois 

textos. A tradução, por sua vez, também considera todas essas especificidades, contudo, “vai 

ao encontro da preservação das marcas do sistema de partida” (BÁRBARA, 2014, p.43), 

agindo como um diálogo entre culturas, no qual anula-se qualquer tentativa de apagamento do 

outro e de hegemonia cultural, compromisso que não se verifica como critério para a atividade 

de adaptação. Nesse sentido, pode-se entender os conceitos como parcialmente equivalentes, 

uma vez que ambos sujeitam-se ao processo de interpretação e recontextualização da fonte; no 

que tange à tradução, no entanto, o conceito de fidelidade à fonte é mais acentuado. 

Sobre essa proximidade entre as atividades de tradução e adaptação, Hutcheon (2013, 

p.9) também destaca ambas como “uma forma de transcodificação de um sistema de 

comunicação para outro”. No entanto, explicita que, mesmo que a tradução não altere apenas 

o sentido literal do texto fonte, mas também certas nuances, associações e o próprio 
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significado cultural do texto de partida, com a adaptação a transcodificação é ainda mais 

complexa, visto que as mudanças podem se dar em diferentes níveis para adaptar-se ao 

contexto cultural de chegada, provocando, assim, uma aculturação ou nativização do texto 

inspirador para o novo público e cultura ao qual se destina, o que faz com que o ideal de 

fidelidade à identidade da fonte não seja um compromisso do processo de adaptação. 

Sobre essa relação de fidelidade à fonte, Sant’Anna (2000), ao tratar do conceito de 

tradução, compara-o com o conceito de paráfrase, tomando a tradução, nesse sentido, como 

“um conjunto de paráfrases possíveis” (2000, p.20) que possam esclarecer o original, sendo, 

portanto, uma busca constante de reapresentação das mesmas ideias e referentes da obra 

traduzida, indo ao encontro das concepções de Jakobson, para quem a tradução realiza-se 

como o ato de verter um signo em outro a fim de esclarecê-lo. Tal característica ressalta a 

distinção dos processos de interpretação e reapresentação realizados pela tradução e 

adaptação, distinguindo-as pelo maior objetivo de elucidação e fidelidade ao conteúdo da 

fonte. 

Para Formiga (2009), apesar de receberem nomes distintos e serem concebidas como 

atividades diferentes, traduzir é adaptar, na medida em que o texto traduzido passa pela 

interpretação que o tradutor faz do texto original, atribuindo-lhe suas crenças, valores e 

conhecimentos de mundo. Isso faz com que a tradução não seja apenas uma transcrição de 

uma língua a outra, mas sim, uma renovação dos sentidos de uma língua para os sentidos de 

outra.  

Justo (2006) também sinaliza, por meio dos estudos da obra de Arrojo, que, apesar de 

a tradução ter sido sempre concebida como o transporte de significados de uma língua para 

outra, tal concepção é equivocada, pois a tradução passa pela leitura e interpretação de um 

tradutor, que imprime na obra lida sua visão e suas intenções, produzindo, então, novos 

sentidos para a obra “original”. Assim, a autora destaca: 

 

Muitas vezes, quando pensamos em tradução prontamente também nos remetemos a 

uma possibilidade de adaptação, devido principalmente às opções realizadas pelo 

tradutor. Na verdade, muitas vezes esperamos encontrar uma definição para 

adaptação e outra para tradução; no entanto, entre ambas há apenas uma tênue linha 

de separação. (JUSTO, 2006, p.40) 

 

 

Essa tênue linha de separação, da qual fala Justo, estará mais ou menos evidente nas 

intenções do autor, uma vez que o mesmo pode escolher: transcrever os sentidos da obra 

original, procurando termos que sejam os mais equivalentes possíveis e mantendo, ao 
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máximo, a visão de mundo e de cultura transmitidas pelo texto primeiro; ou adaptar o texto à 

concepção de mundo e de cultura de seus receptores, tentando ao máximo aproximar a leitura 

da vivência de mundo e de cultura compartilhada por aqueles os quais o tradutor pressupõe 

que lerão sua tradução. Ou seja, conforme destacado anteriormente, a separação ou distinção 

dos processos dar-se-á pela intenção do produtor de ser estritamente fiel ou não ao enredo e 

referências da fonte. 

Em se tratando do acervo literário traduzido e adaptado por Monteiro Lobato, dentre 

essas intenções o que se encontra, predominantemente, é a segunda, visto que, tanto nas obras 

impressas como tradução quanto naquelas impressas como adaptação ou ainda naquelas que 

carregam as duas categorias, é nítido o projeto comunicativo de Lobato de “situar as histórias 

no mundo do leitor” (JUSTO, 2006, p. 38) e não situar o leitor no mundo das histórias. Nesse 

sentido, o autor procura abrasileirar não só a linguagem, mas, sobretudo, o contexto, fazendo 

com que as referências dadas pela obra original sejam revertidas em referências nacionais, as 

quais seus leitores possam compreender. 

Leonardo Arroyo, em Literatura Infantil Brasileira (2011, p. 285), chama a atenção 

para o estilo irreverente de Lobato no que concerne à tradução de obras infantis estrangeiras 

para uso das escolas brasileiras ao recordar a visão do autor sobre as traduções portuguesas 

que circulavam no país, traduções estas que Lobato considerava “grego”, incompreensíveis 

até mesmo para as crianças portuguesas. Isso evidencia que, na visão de Lobato, traduzir não 

era apenas transportar um texto de uma língua a outra, mas sim torná-lo mais inteligível para 

o leitor, e, sendo este criança, valeria até mesmo traduzir do Português de Portugal para o 

Português brasileiro, modificando o contexto, os elementos referenciais, etc., devido a 

disparidade de sentidos e de vivências de mundo e de cultura que havia e há entre essas duas 

modalidades da Língua Portuguesa.  

De acordo com Böhm (2004), o ideal de Lobato no que diz respeito ao reconto de 

clássicos literários estrangeiros para o público infantojuvenil brasileiro era proporcionar uma 

nova roupagem aos contos estrangeiros, dando-lhes um aspecto mais atual, atraente e 

contextualizado para o público destinatário. Esse objetivo de Lobato, segundo a autora, é 

facilmente identificado no grande acervo literário traduzido e adaptado pelo autor, acervo este 

que deixa evidente que “a redução do volume de leitura através da simples supressão de 

determinadas passagens da obra [...] não era, em alguns casos, o suficiente.” (BÖHM, 2004, 

p.62) para o mesmo. 

Em seu Dom Quixote das Crianças é nítido que a concepção de Lobato, no que diz 

respeito à tradução, é a de que traduzir não é apenas transcrever, mas, sobretudo, adaptar. Por 
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isso seja que o autor, partindo de uma tradução lusitana de Dom Quixote de La Mancha, faz 

questão de esclarecer o significado, em bom português brasileiro, “estilo de clara de ovo, bem 

transparentinho” (LOBATO, 1960, p. 17), como diz Emília, de termos importantes para 

narrativa, mas que não fazem parte do vocabulário conhecido pelas crianças. Tal característica 

demonstra que Lobato, de certa forma, não apenas procurou traduzir os termos, mas explicar, 

adaptar, sobretudo, aproximar a linguagem.  

Um exemplo da dificuldade de estabelecimento de uma separação entre o Lobato 

tradutor e o Lobato adaptador é o caso das Fábulas, de La Fontaine, as quais o autor se 

propõe traduzir e, após ter seu projeto concretizado, declara em carta datada de abril de 1919 

ao seu amigo Godofredo Rangel: “Tomei La Fontaine, o enredo vesti-lo à minha moda, ao 

sabor de meu capricho, crente como sou de que o capricho é o melhor dos figurinos.” (apud 

ARROYO, 2011, p. 294). Ora, de acordo com o relato de Arroyo sobre as correspondências 

trocadas entre Monteiro Lobato e Godofredo Rangel, Lobato diz ao amigo, na carta citada, 

“ter terminado o trabalho de tradução de La Fontaine” (idem, ibidem, p.293), no entanto, 

ainda que declare ter traduzido os textos, a atitude de “vestir o enredo à sua moda” demonstra 

que o escritor não apenas os transcreveu de uma língua à outra, mas os adaptou, segundo seus 

conceitos sobre o que era atraente, pertinente e coerente para o público infantil brasileiro. 

A fábula A cigarra e as formigas, que abre a citada obra de Lobato, por exemplo, 

surpreende o leitor com a reversão do final da tão conhecida fábula de La Fontaine, na qual a 

formiga, por inveja e vingança, deixa que a cigarra morra no frio do inverno, recusando-lhe o 

abrigo por não ter trabalhado, mas somente cantado no verão. Em seu texto, contudo, Lobato 

apresenta duas versões da história: a primeira, recriada por ele, em que a formiga convida a 

cigarra a entrar em sua casa e agradece-lhe por ter alegrado todos os seus dias de trabalho 

durante o verão; e a segunda, como tradução do texto de La Fontaine, reapresenta a versão 

deste autor, mas apresentando um viés crítico sobre ela. Tal viés crítico é delineado no texto à 

medida Lobato não apenas o traduz, mas emprega uma visão subjetiva no mesmo ao destacar 

o trabalho mecânico da formiga e a sua falta de humanidade, qualificando-a como “a formiga 

má”, e ressaltar a importância e valor do trabalho artístico, explicitando a falta que a cigarra 

faz para a humanidade. Assim, além de recontar a fábula com uma ideologia distinta da do 

texto original, o autor insere a história nas divertidas rodas de leitura que Dona Benta 

realizava com as crianças no Sítio, o que fez também com outros inúmeros textos, para os 

quais, de acordo com Böhm (2004, p.63), o Sítio funcionou como uma base ficcional para 

adaptação do enredo literário. Tal característica demonstra o movimento de Lobato para além 
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da tradução, situando-o na adaptação e na apropriação
3
, esta última pelo distanciamento do 

contexto, das representações sociais e da ideologia do texto fonte, muitas vezes realizado por 

Lobato. 

Outra tradução de Lobato, a qual cita Justo (2006, p. 37) por meio da leitura do artigo 

Os tradutores de Alice e seus propósitos, de Flávia Westphalen, Nicole Boff, Camila 

Gregoski e Pedro M. Garcez, é da obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol, 

considerada pelo próprio autor como tradução, mas que apresenta um enredo totalmente 

envolto pela cultura brasileira. Mesmo não situando Alice no Sítio do Picapau Amarelo, 

Lobato permite às crianças brasileiras conhecerem o enredo de Alice por meio de referentes 

nacionais, conforme faz quando cita trechos da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, em 

lugar de paródia realizada por Carroll de um texto que faz referência à cultura inglesa. 

Segundo Justo, os autores do artigo sobre as traduções de Alice no País das 

Maravilhas concluíram que, de todos os tradutores, Monteiro Lobato foi quem mais tentou 

aproximar o texto de seu leitor, priorizando uma leitura específica do texto, bem ambientada 

com o texto do Brasil (idem, ibidem, p.38). 

É interessante observar que o Dom Quixote das Crianças, por sua vez, não aparece 

como tradução nem como adaptação em diferentes edições da obra. Em algumas capas das 

diferentes edições, o texto aparece como de autoria de Monteiro Lobato, conforme podemos 

constatar nas ilustrações contidas na Figura 1, nas quais as expressões “adaptado por” ou 

“traduzido por”, que frequentemente aparecem seguidas do nome do autor da versão 

“original” em obras adaptadas e traduzidas, não introduzem o nome de Monteiro Lobato. 

 

 

       
 

Figura 1. Capas de diferentes edições da obra Dom Quixote das Crianças, de Lobato 

                                                           
3
 De acordo com Bárbara (2014), o limite que separa os três procedimentos (tradução, adaptação e apropriação) 

se faz presente na fidelidade da reescritura em relação à fonte. Diferente da tradução e da adaptação, a 

apropriação caracteriza-se por um maior afastamento, ao ponto de ser difícil, muitas vezes, esclarecer as relações 

entre os textos. Sant’Anna (2000), por sua vez, define apropriação como uma forma de deslocamento do objeto 

apropriado, o qual, reapresentado em um novo contexto, não usual, é considerado em seu estranhamento em 

meio ao contexto material em que é inserido. 
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Outra marca de ausência de delimitação da obra como tradução ou adaptação 

encontramos na segunda capa (figura 2) e na folha de rosto (figura 3) da 8ª edição da obra, 

datada de 1960. A contracapa apresenta uma lista de livros infantis apreendidos como de 

autoria de Monteiro Lobato, dentre os quais estão Peter Pan, Hans Staden, O Minotauro, 

Fábulas e Dom Quixote das Crianças em meio a outros como Reinações de Narizinho, Emília 

no país da Gramática, A Chave do Tamanho, e etc., o que demonstra que, em meio ao estilo 

de produção destinada ao público infantil, a originalidade que permeia as obras do autor, 

sejam elas traduzidas, adaptadas ou criadas pelo mesmo, faz com que seja difícil distinguir o 

Lobato tradutor, adaptador ou ainda produtor de literatura infantojuvenil, uma vez que, 

mesmo quando se apropria de personagens alheios, os toma dentro de um contexto totalmente 

original. Além disso, outras obras, como Contos de Grimm, Contos de Andersen, Alice no 

País das Maravilhas, Robinson Crusoé, etc., listadas na contracapa da edição, aparecem 

categorizadas como traduções e adaptações, não havendo nenhuma marca de distinção entre 

as mesmas e as outras.  

 

 
Figura 2. Segunda capa de Dom Quixote das Crianças, de Lobato, edição de 1960. 
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Figura 3. Folha de rosto de Dom Quixote das Crianças, edição de 1960. 

 

Na folha de rosto (figura 3) lê-se a autoria de Monteiro Lobato, contado, entretanto, 

por Dona Benta, figura do leitor e contador ideal que se apropria do Quixote, de Cervantes, e 

o introduz no universo das crianças. A grande adaptação, segundo nossa concepção, está na 

apreensão de um personagem pertencente à narrativa ficcional adulta para introdução, de 

forma lúdica, no imaginário infantil, apagando a marca satírica realizada às novelas de 

cavalaria que circulavam na Europa da Idade Média e criando um novo modelo de herói que 

acredita no valor da humanidade e está sempre disposto a fazer o bem ao próximo, ainda que 

se prejudique com isso; modelo este que será apreendido pelas crianças, fazendo com que o 

personagem seja reconhecido por sua extrema imaginação, sensibilidade e bondade. 

Nesse sentido, seguimos a concepção de Justo (2006) que, em consonância com os 

estudos de Marisa Lajolo, situa o Dom Quixote de Lobato como pertencente ao gênero 

adaptação infantil, e destaca que a obra  

 

deve ser pensada como uma adaptação, mesmo porque as aventuras são selecionadas 

por Dona Benta que conta, ouve e faz comentários durante a leitura; além disso, 

trata-se de uma adaptação que combina de modo original com a história de 

Cervantes que, por sua vez, discute as condições dos leitores, livros, leitura e 

literatura. (JUSTO, 2006, p.44) 
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Assim, podemos dizer que, em Dom Quixote das Crianças, Monteiro Lobato lança 

mão das atraentes histórias que envolvem o fidalgo da Mancha e seu escudeiro Sancho Pança 

para criar um universo infantil no qual as crianças, por meio do exemplo de Quixote, 

percebam que a leitura pode ser tomada como aventura, diversão e demonstração de amor ao 

próximo. 

Fazendo então uma leitura da figura 2, é possível dizer que, tanto nas já citadas obras, 

Peter Pan, Hans Staden, O Minotauro, Fábulas e Dom Quixote das Crianças, listadas como 

de autoria de Monteiro Lobato, quanto nas outras categorizadas como traduções e adaptações, 

é perceptível a manipulação do texto fonte realizada pelo autor, que produz um intertexto em 

suas narrativas, utilizando como ponto de partida a intenção de introduzir as tão consagradas 

histórias e seus personagens em narrativas que sejam coerentes aos conhecimentos e à cultura 

dos jovens leitores brasileiros. 

Tanto nas traduções quanto nas adaptações de Lobato, portanto, é visível a essência 

criativa e inovadora dos textos, que faz com que os mesmos não sejam apenas reprodução do 

texto fonte, mas, sobretudo, invenção a partir dele. Böhm (2004), a partir do estudo da 

adaptação de Peter Pan, de James Barrie, realizada por Monteiro Lobato, destaca que, do 

acervo literário traduzido e adaptado pelo autor, é evidente que o ato de adaptar é 

preponderante, até porque, em textos dessas naturezas produzidos por ele, o acréscimo, a 

substituição e diversão são fatores sempre presentes nas obras. 

Böhm destaca que esses fatores – acréscimo, substituição e diversão – são facilmente 

identificáveis nas traduções e adaptações de Lobato por meio de atitudes constantemente 

realizadas por ele: o acréscimo de uma narrativa, a história do Sítio do Picapau Amarelo e de 

seus moradores, que serve de plano de fundo para o relato de narrativas consagradas; a 

substituição do narrador da obra fonte por uma personagem lobatiana que, por ter um amplo 

acervo de leituras, tem legitimidade para assumir o papel do narrador do enredo original; e, 

por fim, a diversão que, verificada nos personagens infantis do Sítio pelo conhecimento das 

histórias relatadas por Dona Benta, é projetada para o leitor infantojuvenil brasileiro. 

Em Dom Quixote das Crianças, vemos que Monteiro Lobato relembra as sandices do 

fidalgo da Mancha, fazendo com que Dona Benta conte às crianças somente os episódios que 

possam divertir as mesmas e situar o personagem em um novo contexto, que não apenas o da 

cidade da Mancha com seus livros e seus ideais de ser cavaleiro andante, mas sim no contexto 

que pertence às crianças, em um ambiente lúdico, o Sítio do Pica Pau Amarelo, no qual as 

crianças podem também brincar de se apaixonar pela leitura e viver atrás de aventuras como 

fez Dom Quixote. Sobre essa característica da obra, Corsi (2007, p.148) lembra-nos que 
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“Emília deixa-se envolver completamente pela história, imitando o fidalgo espanhol em suas 

aventuras pelo Sítio”, demonstrando ao público leitor da obra que é possível viver até mesmo 

aventuras muito distantes por meio da leitura. 

No que concerne à definição do Lobato tradutor e adaptador, ficamos aqui com a 

concepção de Böhm, que compreende que “para Lobato, adaptar [e incluímos traduzir 

também] uma obra literária para o público infantil seria mediar, intermediar o contato entre 

ambos, de forma a facilitar a comunicação entre texto e leitor.” (BÖHM, 2004, p.70). Em 

Dom Quixote das Crianças, mais especificamente, vemos a execução desse projeto, uma vez 

que, como destaca Corsi (2007, p.153) 

 

O autor brasileiro fez um aprofundado estudo da obra de Cervantes antes de 

modificá-la para crianças. Analisou os episódios, viu o que podia ou não podia ser 

dito para os pequenos, escolheu a melhor linguagem e, claro, a melhor narradora: 

Dona Benta, que, por sua vez, não é uma simples contadora de histórias. (CORSI, 

2007, p.153) 

 

 

 Assim, “a contadora de histórias”, instituída pelo autor, faz questão de não só narrar 

os fatos acontecidos, mas, sobretudo, aproximar o Quixote das crianças, ou ainda torná-lo 

encantador aos olhos infantis. Para tanto, parte de uma abordagem que segue a sua própria 

“moda, o sabor de seu capricho”, moda e capricho de quem, assim como Lobato, por 

observar e viver em meio as crianças, as compreende muito bem. 

Dessa forma, seja aproximando a linguagem de seu interlocutor, seja tornando mais 

claras as referências dadas pela obra original, seja modificando tais referentes ao seu gosto, ou 

mais especificamente, ao gosto que acreditava ser do seu público infantojuvenil, Lobato 

permitiu aos jovens de seu tempo [e permite aos de hoje] terem um contato mais íntimo com 

os grandes clássicos da literatura universal, dentre os quais está o Dom Quixote de La 

Mancha, de Cervantes. Nesse sentido, como adaptador, tradutor criador, ou editor, Lobato 

carrega um grande feito: o de ter modernizado a literatura infanto-juvenil brasileira. 

 

2.3 A adaptação da adaptação: as possibilidades da transposição do verbal para o verbo-

visual 

 

O sucesso das histórias vividas no Sítio criado por Monteiro Lobato foi tamanho que, 

no decorrer do século XX, mereceu diversas reedições e adaptações para outras mídias como 

o rádio e a televisão. Dessas adaptações as mais famosas foram os seriados da Tv Globo 

intitulados “Sítio do Picapau Amarelo”, que também passaram por reedições, atualizando-se, 
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a cada edição, com novos atores e linguagem mais próxima do público infantil 

contemporâneo às produções. E, mesmo em dias atuais, as obras mantêm-se vivas por meio 

das adaptações para os desenhos animados, para os livros ilustrados, para as HQs, etc. 

Segundo Cobelo (2015, p.77-78), em relação à adaptação do Clássico Dom Quixote, 

de Cervantes, por Monteiro Lobato, o anti-herói já era citado pelo autor em outras de suas 

histórias infantis, como Histórias do mundo para crianças, de 1933, e História das invenções, 

de 1935, para, somente em 1936, ser publicado como adaptação do texto de Cervantes, com o 

título Dom Quixote das crianças. Após a primeira publicação, a adaptação foi publicada 

continuamente pela editora Brasiliense entre os anos de 1944 e 2005 e, atualmente, mais 

precisamente a partir de 2007, tem sido publicada pela Editora Globo, com versões eletrônicas 

e em quadrinhos. 

Condensada e ilustrada especialmente para o público infantil, a editora Globo tem 

investido, já por três edições  que se seguem nos anos de 2007, 2009 e 2012, na coleção 

Globinho que reúne uma coletânea de obras adaptadas por Monteiro Lobato e readaptadas 

para o gênero quadrinhos, dentre as quais está o clássico Dom Quixote das Crianças. 

A relação entre o verbal e o não verbal realizada pelo gênero tem permitido a 

atualização de muitos clássicos literários, os quais, através da leitura do gênero, podem ser 

não só imaginados pelos jovens leitores, mas também, visualizados por meio da sucessão dos 

desenhos expressos nos quadros, que permitem a aproximação das ações das narrativas com o 

presente momento de contato com o leitor. Assim, no momento do contato, o leitor constrói 

por meio da relação entre imagem e texto verbal as ações e sentimentos vividos e expressos 

pelos personagens, que, por nem sempre serem descritos pelo texto verbal, necessitam da 

observação do imagético para a realização da inferência junto ao verbal. 

Sabemos que muitas têm sido as concepções em torno do texto adaptado que por 

alguns é visto como suporte de aproximação entre o leitor pós-moderno e o texto, enquanto, 

por outros, como um empobrecimento do texto fonte. Apesar da existência de tais oposições e 

dos argumentos plausíveis que as defendem, este estudo optará pelo posicionamento de que a 

obra adaptada possibilita o primeiro contato do leitor com o clássico, que, dependendo de sua 

forma literária e estilística, seria de difícil compreensão para o jovem leitor de hoje.  

A realização de adaptações para as histórias em quadrinhos, por sua vez, é tomada 

aqui como uma maneira de se adequar aos novos modos de ler da atualidade e, 

principalmente, aos apelos visuais que rodeiam o público destinatário de hoje e conquistam 

sua atenção e gosto, através da apropriação do recurso imagético, cuja possibilidade de 
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produzir referentes icônicos ou simbólicos, permitem, em grande parte dos casos, novas 

formas de apreensão do sentido. 

Na adaptação da obra Dom Quixote das crianças, de Monteiro Lobato, para o gênero 

quadrinhos é possível depreender que a produção da adaptação é realizada sob intenção 

distinta daquela que tinha Monteiro Lobato. Enquanto em Lobato observamos a necessidade 

de adaptar o contexto e a linguagem do Quixote, de Cervantes, para o público infantojuvenil 

brasileiro, nos quadrinhos vemos a necessidade de adaptar a história de Lobato para um 

público que, pressupostamente, tem a imagem como foco de interesse, devido à ascensão do 

acesso à tecnologia – principalmente a televisão – em anos finais do século XX e nos dias de 

hoje. 

O gênero história em quadrinhos, caracterizado por Mendonça (2010, p.215) “como 

um gênero icônico-verbal narrativo, cuja progressão temporal se organiza quadro a quadro” e 

que apresenta como elementos típicos “os desenhos, os quadros e os balões e/ou legendas, 

onde é inserido o texto verbal.” (MENDONÇA, 2010, p.215), tem conquistado o interesse de 

leitores de diferentes faixas etárias; a princípio, pelo forte apelo imagético que apresenta uma 

suposta facilidade de leitura e, por outro lado, por tornar a leitura acessível a públicos de 

baixa instrução, como acontece com as crianças em fase de alfabetização escolar. 

A adaptação do texto de Lobato para os quadrinhos, realizada pela editora Globinho, 

de acordo com nossa hipótese, é realizada sob a intenção de condensar o texto do autor, 

apresentando as cenas mais importantes do Quixote das crianças sobre dupla interação entre a 

imagem e o texto verbal, os quais juntos significam, a cada quadro, uma cena selecionada da 

narrativa de Lobato. Assim, imagem e palavra agem numa atitude de complementaridade, 

uma vez que, principalmente nos diálogos, imagem e texto verbal não significam sozinhos, ou 

seja, não podem ser desmembrados. Além disso, uma atividade comparativa entre o texto de 

Lobato e os quadrinhos permite a observação de que as imagens completam ações e 

descrições realizadas por Lobato por meio do verbal e, muitas vezes, emprestam novos 

sentidos à narrativa. No texto de Lobato, o código verbal possibilita ao leitor a criação de 

imagens mentais sobre as ações da narrativa; nos quadrinhos, as imagens determinam 

concretamente os imaginários dados pela obra, por meio da relação de iconicidade entre os 

desenhos e os conhecimentos empíricos do leitor sobre as coisas do mundo. Essa relação é 

facilmente depreendida na leitura dos fragmentos abaixo: 

 

Emília estava na sala de Dona Benta, mexendo nos livros. Seu gosto era descobrir 

novidades – livros de figura. Mas como fosse muito pequenina, só alcançava os da 

prateleira de baixo. Para alcançar os da segunda, tinha de trepar numa cadeira. E os 
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da terceira e quarta, esses ela via com os olhos e lambia com a testa. Por isso 

mesmo eram os que mais a interessavam. Sobretudo uns enormes. 

Uma vez a pestinha fez o Visconde levar para lá uma escada – certa vez em que 

Dona Benta e os netos haviam saído de visita ao compadre Teodorico. 

Foi um trabalho enorme levar para lá a escadinha. O coitado do Visconde suou, 

porque Emília, embora o ajudasse, ajudava-o cavorteiramente, fazendo que todo o 

peso ficasse do lado dele. Afinal a escada foi posta junto à estante, e Emília 

trepou. 
– Segure bem firme, Visconde – disse ela ao chegar ao meio. Se a escada escorregar 

e eu cair, vossa excelência me paga. 

– Não tenha nenhum receio, Senhora Marquesa. Estou aqui agarrado nos pés da 

bicha como uma verdadeira raiz de árvore. Suba sossegada. 

Emília subiu. Alcançou os livrões e pôde ler o título. Era o D. QUIXOTE DE LA 

MANCHA, em dois volumes enormíssimos e pesadíssimos. Por mais que ela 

fizesse não conseguiu nem movê-los do lugar. (LOBATO, 1960, p.9) 

 
 

 
Figura 4. Fragmento de Dom Quixote das crianças em quadrinhos (Simas, 2012, p.5) 

 

Na comparação entre os fragmentos em questão fica evidente a condensação do texto 

realizada pelos quadrinhos, pois grande parte da sequência narrativa é omitida deixando em 

evidência somente aquelas que direcionam o leitor para o interesse de Emília no Dom 

Quixote, tema da adaptação. Nesse sentido, na adaptação em quadrinhos, a informação de que 

“o gosto de Emília era descobrir novidades, por isso mexia nos livros” fica restrita à 

informação de que Emília tinha interesse em conhecer a história de Dom Quixote de La 
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Mancha, informação a qual é identificada por meio das imagens que demonstram uma estante 

cheia de livros e a boneca com o foco em um específico. 

Outra possibilidade de transposição do verbal para o imagético, nos exemplos, diz 

respeito às descrições de Lobato que procuram identificar os personagens por suas 

características mais peculiares, além de procurar compará-las com situações inusitadas, 

provocando a imaginação criativa do leitor, como ocorre, por exemplo, com a descrição da 

baixa estatura da boneca que é intensificada pela sua condição de apenas poder “ver com os 

olhos e lamber com a testa os livros das prateleiras mais altas”. Os quadrinhos, por sua vez, 

não desconsiderando a peculiaridade da característica dada à boneca, evidenciam tal 

característica por meio do icônico, salientando com exagero o tamanho da estante em relação 

ao tamanho de Emília. O mesmo é realizado em relação a maneira como Visconde diz estar 

segurando a escada. 

Dessa maneira, observa-se que, na transposição da narrativa verbal para a verbo-

visualidade, há uma nova maneira de significar os relatos os quais, no texto fonte, são 

contados e imaginados pelo leitor; na adaptação para os quadrinhos, em contrapartida, os 

relatos são mostrados, exigindo do leitor capacidade para lidar com implícitos advindos não 

só do verbal, mas também da imagem, conforme se pode observar a partir das relações de 

tamanho citadas, da disposição das personagens, dos traços fisionômicos, etc. que, junto aos 

ditos dentro dos balões, dão uma significação particular à cena. 

Assim, por se tratar de Literatura em quadrinhos, tomada por Cirne (1990, p.31) como 

“transposição da literatura para o mundo dos quadrinhos que implica uma série de questões 

ligadas à intersemioticidade das propostas semânticas, estéticas, informacionais”, a adaptação 

do texto de Lobato para os quadrinhos segue um padrão de atualização do texto deste, no 

entanto, o faz por meio de um outro recurso que inaugura sentidos, uma vez que a 

significação da verbo-visualidade realizada quadro a quadro pode não corresponder para o 

leitor exatamente àquela inscrita na obra lobatiana. Além disso, vale ressaltar que o público 

leitor dos quadrinhos, em sua maioria, é aquele que, em grande parte dos casos, ainda não 

teve o contato com o texto de Lobato, ou ainda, que teve contato com obras infantis do autor 

por meio da adaptação para outras mídias, como a televisão, e que, portanto, produzirá os 

sentidos por meio do “caráter simbólico da visualidade unido ao caráter imaginativo do 

verbal” (FERES, 2013, p.91), sem fazer a devida referência ao [todo] dito pelo texto fonte. 

Enfim, na transposição do verbal para o verbo-visual, os sentidos depreendidos pela 

leitura da adaptação transposta para um novo gênero podem ser múltiplos dependendo do foco 

de interesse do leitor, do repertório textual que carrega consigo e das competências que possui 
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para relacionar os dois códigos: imagem e palavra. No que diz respeito à instância de 

produção, em contrapartida, a produção de imagens caracterizadas, sobretudo, pela 

semelhança das personagens do sítio com o mundo ficcional do Quixote necessariamente vai 

emprestar novos sentidos à obra, além de corroborar os pressupostos deixados por Lobato de 

que as crianças podem aventurar-se na leitura, como fez Dom Quixote, além de também 

poderem divertir-se a partir dela.  
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3 ADAPTAÇÃO PARA OS QUADRINHOS NA PERSPECTIVA DA TEORIA 

SEMIOLINGUÍSTICA 

  

Conforme já destacado em seção anterior, a adaptação, como recurso de atualização do 

texto inspirador, permite a restauração de histórias consagradas no imaginário literário de 

diversas culturas para uma nova situação de comunicação, a qual, normalmente, age no texto, 

adicionando-lhe novos sentidos, não previstos pela obra original. 

A concepção dada pela teoria Semiolinguística de que a produção e a interpretação de 

textos diversos se dão por meio da interação entre os sujeitos do ato comunicativo, em dada 

situação de comunicação cujos dados interferem na significação dos discursos dos mesmos, 

permite a apreensão da adaptação como um importante recurso de atualização e aproximação 

do texto inspirador ao novo contexto situacional para o qual é transportado.  

A propagação de suportes e gêneros que têm na imagem sua principal estratégia de 

captação do público alvo fez com que se popularizasse a produção de adaptações de textos 

literários consagrados para essas novas mídias, como o cinema e a televisão, e outros gêneros, 

como a HQ e o livro ilustrado, permitindo ao novo público ter contato com as narrativas de 

modo diferenciado, cuja mostração imagética passou a ser o principal atrativo, reinventando, 

assim, uma nova maneira de depreender uma história passada. Esse modo de (re)apresentar o 

texto fonte dialoga, ainda, com as multimodalidades de leitura da atualidade, que, cada vez 

mais, com o uso das tecnologias, têm se mostrado ainda mais multissemióticas. 

 Considerando, portanto, esse contexto de renovação nas formas de ler e apreender o 

cânone literário, realizado por recorrentes adaptações de obras consagradas pela historicidade 

da literatura ocidental, esta seção visa a melhor compreensão do recurso da adaptação, 

entendendo-o, principalmente, sob o viés da teoria Semiolinguística, para a qual os sujeitos 

são o cerne da significação dos discursos. Além disso, procura destacar como a sociedade 

contemporânea tem utilizado a verbo-visualidade na produção das adaptações, 

principalmente, na transposição de narrativas literárias para as HQs, como faz André Simas 

com a obra Dom Quixote das Crianças, de Monteiro Lobato. E, por fim, procura salientar que 

as imagens, nesse gênero – “quadrinizações de obras literárias” (CIRNE, 1990) –, possuem o 

importante papel de acrescentar sentidos ao verbal, permitindo, com isso, que se possa falar 

em processo criativo (e não “imitativo”, como muitos pressupõem) na transposição da 

literatura para o gênero estudado. 
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3.1 Pressupostos teóricos da Teoria Semiolinguística 

 

 A teoria Semiolinguística, postulada por Patrick Charaudeau, é uma teoria de análise 

do discurso, de origem francesa, que considera os estudos de diferentes áreas de 

conhecimento e de linguagem, no sentido de constituir uma abordagem que valorize a 

linguagem e suas possibilidades de significação, de acordo com a situação de interação dos 

atores do ato de comunicação. Nesse sentido, de acordo com Ida Lúcia Machado (2001), 

contribuições advindas do campo da pragmática, da psicossociologia, da enunciação, da 

retórica, de outras teorias de Análise do Discurso, bem como os estudos sobre o dialogismo 

da linguagem, de Bakhtin, são reunidas pela teoria Semiolinguística a fim de melhor 

evidenciar a construção do sentido sob uma perspectiva interacional, na qual fatores externos 

e internos à comunicação influenciam a construção do sentido global dos discursos. 

 Tal teoria tem como principal característica a ênfase nos sujeitos da comunicação, os 

quais, mediante a posição psicossocial que ocupam, a situação comunicativa na qual se vêm 

engajados, os propósitos e as intenções que têm para a troca, realizam escolhas a fim de tornar 

efetivo o seu contato com o outro. Sob essa perspectiva de comunicação como fator de troca, 

Patrick Charaudeau, em sua teoria Semiolinguística, enfatiza que a produção dos sentidos se 

dá por meio de um duplo processo de semiotização do mundo, sobre o qual entende-se que a 

significação se estabelece não só através da relação forma-sentido, mas, sobretudo, por meio 

do processo de transação que une os sujeitos do ato comunicativo em torno de um objetivo 

comum. 

 Dessa maneira, o próprio autor explicita, a partir de sua posição tomada no âmbito da 

Análise do Discurso, o porquê se pode denominar tal teoria de Semiolinguística:  

 

Semio-, de “semiosis”, evocando o fato de que a construção do sentido e sua 

configuração se fazem através de uma relação forma-sentido (em diferentes sistemas 

semiológicos), sob a responsabilidade de um sujeito intencional, com um projeto de 

influência social, num determinado quadro de ação; linguística para destacar que a 

matéria principal da forma em questão – a das línguas naturais. (CHARAUDEAU, 

2005, p. 13) 

 

 Ao evidenciar a relação entre forma e sentido, o autor remonta às relações entre 

significado e significante, postuladas por Saussure, acrescentando, no entanto, que a 

construção do sentido4 não se dá linearmente para o emissor e seu receptor apenas pela junção 

                                                           
4
 Charaudeau postula “sentido” para o significado dicionarizado das palavras e “significado” para o valor 

atribuído à linguagem em sua troca. No entanto, utilizamos aqui “sentido” em seu valor amplo que equivale as 
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desses dois componentes que formam o signo, mas que o sentido atribuído ao signo é 

circunscrito no momento da interação entre tais sujeitos, os quais podem atribuir significados 

diversos aos seus ditos. 

 Esse processo de significação da linguagem é representado por meio do processo de 

semiotização do mundo, esquematizado pelo autor e mostrado no diagrama 1: 

 

 
Diagrama 1. Processo de semiotização do mundo (CHARAUDEAU, 2005. p.17) 

  

Nesse diagrama, a semiotização do mundo – concretização da significação5 do ato de 

linguagem em meio às circunstâncias de interação –  é efetivada por meio de dois processos: a 

transformação e a transação. No primeiro, a significação do ato de linguagem se dá através do 

sistema linguístico, o qual, segundo Charaudeau (2005, p.14), engloba quatro tipos de 

operações necessárias à produção dos enunciados, são elas: a identificação, a qualificação, a 

ação e a causação que são responsáveis pela manutenção de um significado comum, 

compartilhado pelos usuários de determinada língua e cultura, significado o qual o autor 

denomina de Núcleo metadiscursivo, que compreende o sentido de língua dos termos que 

formam os enunciados, ou seja, àquele literal, denotado, definido pelo dicionário. 

 O segundo processo delimita, entretanto, a significação do ato de linguagem através da 

transação entre os sujeitos, apreendendo a linguagem dentro de uma cadeia de fatores dentre 

os quais estão a situação de comunicação, a identidade dos sujeitos, o projeto de influência 

que os mesmos têm para o ato de linguagem, o assunto do qual tratam, os conhecimentos que 

possuem sobre tal assunto, ou seja, todas as circunstâncias materiais e situacionais que 

envolvem o uso da linguagem. Tais fatores comandam o processo de transformação fazendo 

com que sejam atribuídos diferentes sentidos aos mais variados enunciados produzidos 

diariamente pelos indivíduos que tomam a palavra para significar o mundo que os cerca. Tais 

                                                                                                                                                                                     
diversas possibilidades de significação do termo mediante a troca entre os parceiros e a situação comunicativa 

que os rodeia. 
5
 O termo “significação”, para Charaudeau, compreende a concretização do sentido textual mediante suas 

condições de uso, a identidade dos sujeitos, a situação de comunicação em que estão inseridos, bem como a 

finalidade do ato de linguagem e a temática tratada. A significação, assim, equivale ao sentido, postulado por 

outras teorias de análise do discurso como algo que extrapola a superfície textual. 
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sentidos são definidos como sentido de discurso, uma vez que é mediante a distintas 

circunstâncias que as palavras são usadas, formando enunciados que têm sentidos próprios 

dentro da situação discursiva da qual fazem parte.  

 A título de exemplificação, observemos o fragmento a seguir: 

 

 
Figura 5. Fragmento de Dom Quixote das crianças em quadrinhos. (Simas, 2012, p.7) 

 

No episódio mostrado na figura 5, Emília, após retirar o Dom Quixote da estante e cair 

com o mesmo em cima do Visconde de Sabugosa, deixa este esmagado e estirado no chão. A 

boneca, no entanto, conhecida por sua sagacidade, faz não se importar com o estado do 

personagem e provoca-o, de maneira debochada, que se levante, dizendo-lhe: “Você é um 

sabugo ou uma pamonha?”. 

As palavras de Emília, num sentido superficial, denotam uma pergunta remetida à 

Visconde sobre a procedência do mesmo, ou seja, se ele é feito de “sabugo”, parte da espiga 

do milho onde os grãos são alojados, ou de “pamonha”, alimento preparado com milho verde 

triturado e cozido que, depois de pronto, é enrolado na palha do próprio milho. No entanto, o 

conhecimento prévio que temos sobre a personalidade e a procedência material desses 

personagens
6
 somado à situação vivenciada pelos mesmos, fazem-nos apreender os 

significados de “sabugo” e “pamonha” dentro de uma cadeia de semas ativados pelo todo da 

situação comunicativa. 

                                                           
6
 Emília é uma boneca de pano, costurada por tia Nastácia, que ganha vida e, principalmente, a capacidade de 

falar, após tomar pílula receitado pelo doutor Caramujo. É reconhecida por ser dona de uma fala perspicaz e 

ironica que a faz conseguir sair sempre com maestria de situações embaraçosas. Visconde, por sua vez, é um 

personagem feito, também por tia Nastácia, com um sabugo de milho. É visto como um nobre por sua linguagem 

culta e inteligência, que foram adquiridas após ter sido esquecido por Pedrinho na biblioteca do Sítio e ter se 

ocupado de ler os muitos livros da estante. 
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Nesse sentido, as palavras deixam de se referir apenas às iguarias retiradas ou 

preparadas com milho que podem apontar a procedência material de Visconde, para se 

referirem, sobretudo, ao comportamento do mesmo que se mostra “acabado”, “esmagado”, 

“destruído”, na visão de Emília, devido a uma simples queda. Assim, as intenções da boneca 

direcionam o sentido do enunciado, fazendo-o referir-se às tendências ou comportamentos 

comumente nomeados com a palavra “pamonha” que, num contexto comportamental, 

equivale àquela pessoa mole, sem ação, preguiçosa, etc. 

Contudo, para que as palavras de Emília tomem esse sentido aqui comentado, é 

necessário enquadrá-las dentro de uma situação comunicativa, na qual interferem tempo, 

espaço, autor e possíveis receptores (quando, onde, por quem e para quem tal texto foi 

produzido), além de ser igualmente necessário situá-las em um gênero (contrato) que, nesse 

caso, tem como característica a exploração do valor polissêmico das palavras com a intenção 

de provocar o humor. 

Essas inferências relativas ao modo como Visconde se comporta, depreendidas do ato 

de linguagem, que somente se fazem possíveis a partir da interação entre os sujeitos, são 

permitidas, de acordo com a teoria Semiolinguística, porque em todo ato de comunicação não 

só os fatores internos à linguagem, mas, sobretudo, os externos contribuem para a produção 

de sentidos do ato comunicativo. É nesse sentido que Charaudeau destaca a importância da 

situação de comunicação ao dizer que “o aspecto situacional do ato de linguagem engloba a 

encenação discursiva” (CHARAUDEAU, 2001a, p. 26), visto que é o situacional que define a 

identidade dos sujeitos falantes, o contrato de comunicação que determinará as liberdades e 

restrições desses sujeitos, bem como as manobras utilizadas pelos mesmos para o alcance de 

sua finalidade. A não-consideração desses fatores pode constituir à quebra de contrato e, 

consequentemente, à uma falha comunicativa. 

Compreendendo, então, que fatores internos e externos à linguagem contribuem para 

significação do ato de linguagem, Charaudeau apresenta o circuito dos sujeitos da linguagem, 

definindo que a posição psicossocial dos sujeitos (identidade social) perante a situação 

comunicativa determina a identidade discursiva dos mesmos, possibilitando a presença de, no 

mínimo, quatro sujeitos em um ato de linguagem, conforme é observado no diagrama 2: 
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Diagrama 2. Circuito dos sujeitos da linguagem (CHARAUDEAU, 2008, p.52) 

 

No diagrama 2, Charaudeau postula a existência de dois espaços que compreendem o 

ato de linguagem: um externo, ocupado pela situação de comunicação que explicita a posição 

psicossocial assumida pelos sujeitos (Euc – Eu comunicante – e Tui – Tu interpretante), é o 

espaço que acolhe os sujeitos reais, agentes do ato comunicativo; e um espaço interno que 

compreende o dizer e é representado pelos atores (Eue – Eu enunciador – e Tud – Tu 

destinatário) projetados, a princípio, pelo “Euc” para encenar o ato de linguagem. A 

ramificação destes últimos pode ser múltipla, visto que não são projetados apenas pelo “eu”, 

mas também pelo “tu”, numa troca contínua que se dá por meio da idealização que um faz 

sobre “quem é o outro”, idealização que se torna possível através da posição social que 

ocupam e do discurso que produzem. 

Segundo Charaudeau (2008, p. 52), a relação entre esses dois espaços que comportam 

sujeitos agentes, reais, e sujeitos do dizer, criados para o discurso, permite que o ato de 

linguagem seja um jogo entre explícitos e implícitos, ou seja, uma interrelação entre os 

sentidos explícitos atribuídos ao discurso pela língua e os acrescidos a este pela situação de 

comunicação, lugar no qual residem todos os implícitos. 

Todavia, essa relação só se torna possível devido à “consciência discursiva” dos 

sujeitos que, a partir de suas experiências comunicativas, sentem a necessidade de encenar 

diferentes papéis a cada atividade comunicativa, reconhecendo, de acordo com Charaudeau 

(2001a, p.25), que “o discurso é o lugar da encenação da significação”, assumindo, portanto, 

uma identidade discursiva distinta a cada situação e lançando mão de estratégias que 

possibilitem o sucesso de seu projeto de influência sobre o outro. Isso assim se dá porque tais 

sujeitos sabem que cada situação demanda um comportamento linguístico próprio, conforme 

sinaliza Feres (2011, p. 38): “Por causa da natureza socializante, a comunicação verbal 
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submete-se a regras de polidez: transgredir uma das leis do discurso é se expor a ser chamado 

de ‘mal-educado’”. 

Tais observações levam-nos a compreender que a significação do ato de linguagem, 

entendendo este como qualquer enunciado que preencha a necessidade comunicativa dos 

sujeitos, independente de sua extensão, se dá, dentre outros fatores, principalmente, pela 

identidade dos sujeitos que se caracteriza não apenas pela posição social que assumem, mas, 

sobretudo, pelo discurso que projetam, deixando, assim, transparecer o seu “ethos”7 que pode 

ser aceito ou negado pelo outro. Quanto mais for aceito pelo interlocutor esse “ethos” 

projetado pelo enunciador, mais sucesso terá o projeto de influência deste sobre aquele.  

Se, assim como disse Feres, os sujeitos adaptam seus discursos a uma situação 

comunicativa, pois sabem que a comunicação se dá por meio de uma interação social na qual 

certas atitudes discursivas são sancionadas enquanto outras são negadas, é possível perceber a 

noção de contrato como regras que devem ser seguidas para esta ou aquela situação e que 

depende do lugar de legitimidade socialmente assumido pelos sujeitos, das circunstâncias 

materiais da comunicação (interação monolocutiva ou interlocutiva, presencial ou não 

presencial), de suas intenções e do tema tratado.  

A legitimidade, conferida aos sujeitos institucionalmente pela posição social que 

ocupam, será reforçada ou contrariada pela credibilidade advinda do discurso projetado pelos 

sujeitos que constroem seu “ethos” a partir da junção de representações sociais
8
 com a sua 

individualidade, reconhecendo-se como sujeito por meio da semelhança e da diferença que 

observa entre si e o outro (princípio de alteridade), utilizando essa projeção para melhor 

influenciar seu interlocutor sobre a temática abordada, dentro de um quadro de ação no qual 

sua identidade é fator crucial para suas escolhas discursivas. 

Assim, segundo Charaudeau (2009, p.309), “a identidade implica a tomada de 

consciência de si mesmo” e o reconhecimento do outro para, a partir de então, iniciarem-se as 

apostas e as estratégias de influência sobre o outro. Nesse sentido, quando retomamos o 

quadro dos sujeitos da linguagem, a divisão realizada pelos espaços externo e interno 

demonstra-nos que há um lugar social conferido ao sujeito comunicante e ao sujeito 

interpretante que define as atitudes discursivas desses sujeitos, criando identidades 

                                                           
7
 Charaudeau retoma da Retórica, de Aristóteles, o conceito de “Ethos”, postulando-o como a imagem de si que 

o sujeito deixa transparecer para o seu interlocutor. Tal imagem é apresentada, no entanto, como a união da 

identidade socialmente legitimada desse sujeito com a identidade discursiva projetada por ele no ato de 

linguagem, sendo esta última que confere credibilidade a sua fala e o direito de continuar com a posse da mesma. 

(CHARAUDEAU, 2009.)  
8
 Tais representações são estabelecidas por saberes sociodiscursivamente difundidos entre os sujeitos sociais e 

fazem com que os mesmos tenham um “modelo” de comportamento linguageiro a ser seguido em cada situação 

de comunicação de que participam. 
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discursivas, as quais o autor designa de enunciador e destinatário, sujeitos imaginários, 

criados especificamente para o ato de linguagem no qual os sujeitos sociais estão inseridos. 

É nesse espaço do discurso que ocorre a encenação, para a qual os sujeitos utilizam-se 

de estratégias de credibilidade e de captação de acordo com suas intenções comunicativas e 

segundo suas competências para o reconhecimento da situação/ contrato, das maneiras que 

podem proceder o discurso (respondendo à pergunta: “como falar?”) e das escolhas 

linguísticas para dada situação. 

As estratégias, segundo o autor, são escolhas discursivas realizadas pelo sujeito falante 

para manter o seu direito à palavra e alcançar a finalidade de seu projeto de fala que se dá por 

meio de visadas instituídas pelo sujeito enunciador e reconhecidas pelo sujeito interpretante. 

Tais visadas, de acordo Charaudeau (2004), são definidas por um duplo critério: a intenção do 

“eu” em relação à posição que ocupa perante o “tu” e a posição que de fato o “tu” ocupa, 

tendo de reconhecer e acatar tais visadas. Nesse aspecto, o autor define algumas visadas, as 

quais, para este estudo, abordaremos predominantemente as de informação, de incitação, de 

prescrição e de sedução9, por serem as que encontraremos presentes com mais frequência no 

corpus de texto analisado.  

Na figura 5, por exemplo, em que Emília provoca Visconde por meio de um uso 

polissêmico da palavra “pamonha”, a boneca faz uso, principalmente, de duas estratégias: a de 

legitimidade e a de captação. A expressão fisionômica da boneca, por exemplo, explicita que 

a mesma demonstra não estar se importando com o estado de Visconde; além disso, o uso do 

modo imperativo – “Levante daí!” – denota a superioridade da boneca em relação ao sabugo e 

ainda introduz a ideia de que ela banaliza a situação do mesmo, visto que lhe ordena a fazer o 

que está impossibilitado de fazer. Com tais comportamentos, a boneca legitima e reafirma sua 

personalidade de “mandona” e “sem coração”, além de colocar em prática a finalidade de seu 

projeto de fala – fazer o Visconde mudar de atitude –, evidenciando, assim, sua visada de 

incitação.  

Não só a estratégia de legitimidade é utilizada por Emília no episódio; é possível 

verificar também a estratégia de captação, como a polêmica, já que, ao problematizar o estado 

de Visconde, ao chamá-lo de “pamonha”, querendo dizer que, possivelmente, ele pode estar 

se aproveitando da situação para se fazer de vítima, a boneca faz uso de uma visada de 

sedução, tentando provocar sentimentos e ações do seu interlocutor que a confrontem e 

                                                           
9
 De acordo com Charaudeau (2004), tais visadas consistem, respectivamente, em “fazer saber”; “fazer fazer”, 

considerando a posição psicossocial do sujeito falante que, sendo superior ao seu interlocutor prescreve uma 

ação, sendo, por outro lado, inferior ao mesmo incita-o a fazer algo; e, por fim, em “fazer sentir”, fazendo uso de 

estratégias patêmicas.  
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demonstrem a ela o contrário do que diz. Assim, com a provocação, tenta, também, eliminar 

quaisquer objeções de Visconde ou de tia Nastácia sobre sua atitude imparcial e 

desinteressada frente o acontecido. 

Nesse sentido, para que o ato de linguagem seja efetivado, compreendendo, como já 

foi dito, uma atividade que preenche as necessidades comunicativas dos sujeitos, ou seja, 

fazendo-se compreender e, ao mesmo tempo, compreendendo o outro através da linguagem, 

num sentido de mútua cooperação10, é necessário aos sujeitos comunicantes e interpretantes o 

domínio de certas competências que dão conta não apenas do sentido explícito dado aos 

enunciados, mas, principalmente, dos sentidos implícitos que são preenchidos pela situação de 

comunicação e pelos intertextos (representações e discursos) que ela evoca. 

Nessa perspectiva, Charaudeau (2001b) descreve três níveis e três competências 

presentes na construção dos sentidos dos textos, que presidem tanto a instância de produção 

quanto a de interpretação, visto que, de acordo com o autor,  

 

La construcción del sentido, mediante cualquier acto de linguaje, procede de un 

sujeto que se dirige a outro sujeto, dentro de uma situación de intercambio 

específica, que sobredetermina parcialmente la elección de los recursos de lenguaje 

que pueda usar. Esto me ha llevado a elaborar un modelo que consta de tres niveles, 

con tres tipos de competencia correspondientes para el sujeto: nivel situacional y 

competencia situacional, nivel discursivo y competencia discursiva, nivel 

“semiolinguistico” y competencia “semiolinguística”.
11

 (CHARAUDEAU, 2001b, 

p.4) 

 

 

 Esses níveis e competências estão distribuídos entre os espaços externo e interno do 

circuito da linguagem, uma vez que abrangem desde a situação de comunicação à encenação 

discursiva.  

Nesse contexto, o nível situacional compreende o espaço externo do ato de linguagem 

e define o tema, a identidade social dos sujeitos, as intenções comunicativas, as circunstâncias 

materiais (se a troca é dialógica ou monológica, se os sujeitos estão na presença um do outro, 

                                                           
10

 Princípio instituído por Paul Grice em suas “máximas conversacionais”. Segundo Grice, o princípio de 

cooperação pressupõe de cada interlocutor uma participação adequada ao propósito do intercâmbio 

conversacional, obedecendo a quatro categorias decorrentes desse princípio, que são: a quantidade, que consiste 

em dizer somente o necessário; a qualidade, que está relacionada ao valor de verdade do dito; a relação, que 

consiste em dizer somente o que for relevante; e o modo, que se refere à clareza e organização do dito. (COSTA, 

2016, p.21) 
11

 A construção do sentido, mediante qualquer ato de linguagem, parte de um sujeito que se dirige a outro 

sujeito, dentro de uma situação de troca específica, que sobredetermina parcialmente a escolha dos recursos de 

linguagem que se possa usar. Isto me tem levado a elaborar um modelo no qual consta três níveis, com três tipos 

de competência correspondentes para o sujeito: nível situacional e competência situacional, nível discursivo e 

competência discursiva, nível “semiolinguístico” e competência “semiolinguística”. (Tradução própria)  
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qual o canal de comunicação, etc.), o gênero situacional12 e a finalidade do ato de 

comunicação, exigindo dos sujeitos comunicante e interpretante a competência situacional 

para o reconhecimento de tais circunstâncias e para uma tomada de posição e/ou atitude 

discursiva adequada à mesma. 

 O nível discursivo, por sua vez, parte do primeiro e define três tipos de estratégias: as 

enunciativas, as enuncivas e as semânticas. As primeiras consistem nos modos de tomada da 

palavra em função das três pessoas do discurso, “eu”, “tu” e “ele”, que equivalem, 

respectivamente, aos modos elocutivo, alocutivo e delocutivo13, e agem em função de um 

projeto de influência do “eu” sobre o “tu”, deixando transparecer a estratégia de credibilidade 

utilizada pelo sujeito: neutralidade, distanciamento ou engajamento. As segundas, por sua vez, 

compreendem a seleção dos modos de organização do discurso em função da finalidade do 

sujeito enunciador que pode fazer uso do modo narrativo, a fim de relatar algo, expondo uma 

sucessão de fatos; do descritivo, para identificar, qualificar e situar um ser de forma objetiva 

ou subjetiva; do argumentativo para expor e provar causalidades na tentativa de convencer seu 

interlocutor (Charaudeau, 2008, p.75). As semânticas, por fim, evocam intertextos e 

interdiscursos (os imaginários sociodiscursivos
14

 que circulam em meio as mais variadas 

atividades comunicativas) que dialogam com o ato de linguagem em questão. Esse nível 

discursivo exige dos sujeitos comunicante e interpretante a competência para relacionar essas 

estratégias de maneira coesa e coerente, sendo capaz de produzir15 enunciados que façam 

sentido dentro da situação discursiva que vivenciam. 

 O nível semiolinguístico, por fim, compreende a superfície material dos discursos 

produzidos, abrangendo as escolhas linguísticas do enunciador mediante a situação discursiva, 

ao contexto (coesão) e à intenção comunicativa. Assim, este nível exige dos sujeitos 

comunicantes e interpretantes a competência para compreender e utilizar as palavras dentro de 

                                                           
12

 Charaudeau (2004) define que a classificação de textos em gêneros depende não só das condições linguísticas 

e organizacionais dos textos, mas também das condições situacionais, como o domínio discursivo ao qual tal 

texto pertence, sua funcionalidade social, etc. 
13

 Segundo Feres (2011, p.46), os modos de enunciação elocutiva, alocutiva e delocutiva demandam a construção 

de papéis discursivos e revelam, no primeiro caso um sujeito comprometido com o que diz, no segundo um 

sujeito centrado no interlocutor e na obtenção de resultados e, no terceiro caso, um sujeito que revela certo 

distanciamento, tanto em relação a si quanto em relação ao outro. 
14

 Segundo Charaudeau (2006), os imaginários sociodiscursivos circulam num espaço de interdiscursividade e, 

por meio de saberes de conhecimento ou de crença que os sujeitos deixam transparecer em seu discurso, 

exprimem o posicionamento de diferentes grupos sociais sobre os fatos do mundo, revelando, assim, uma parcela 

do real significada por meio do uso da linguagem em meio a uma situação de comunicação e uma 

intencionalidade específica. 
15

 Tomamos o termo “produção” tanto para a instância do “eu” quanto para a instância do “tu”, já que, indo ao 

encontro das propostas de Charaudeau, entendemos a interpretação como a produção de sentidos possíveis 

veiculados pelo texto, dentro de um limite situacional, discursivo e linguístico.  



49 
 

um quadro de ação, percebendo que é na situação e na interação que os significados são 

construídos. 

 Apesar de esses três níveis serem pontuados tomando como ponto de partida a 

interação verbal, é nítida a presença desses níveis em textos não verbais e mistos, e, 

principalmente, a necessidade de sujeitos que saibam manejar e relacionar tais competências 

na produção e na interpretação de textos dessa natureza, uma vez que, não só palavras, mas 

também imagens evocam circunstâncias psicossocioculturais que vão além do que é 

aparentemente mostrado em sua superficialidade. 

 No fragmento dos quadrinhos, mostrado na figura 5, por exemplo, é possível perceber 

que a significação do discurso verbal colocado pela boneca somente atinge sua totalidade na 

complementariedade com a imagem. Os dados acrescentados ao discurso da boneca pelas 

imagens – Emília carregando um enorme e pesado livro, o Visconde estirado no chão, em 

formato de papel, a expressão fisionômica de Emília de quem não se importa – são 

imprescindíveis para a interpretação da cena e dos sentidos, já comentados, que se 

depreendem da palavra “pamonha”. 

 Sendo assim, nos subitens que seguem, pretendemos compreender como se dá a 

relação entre forma e sentido na reenunciação da obra consagrada, reenunciação esta realizada 

pelo processo da adaptação, que expõe o texto fonte a uma nova situação comunicativa e a 

outras intenções de comunicação. Além disso, objetiva-se entender como essa relação forma-

sentido é significada no novo contexto por meio das relações estabelecidas entre o código 

verbal e o visual, os quais, juntos significam os fatos narrados.  

 

3.2 Adaptação: transposição de contratos de comunicação 

 

A adaptação, como apropriação de textos “primeiros”, hoje tão disseminada e 

massificada devido à propagação das mídias da informação, com o rádio, a televisão e, 

principalmente, a internet, não é um recurso atual, fruto da falta de criatividade, da agitação, 

do esvaziamento e do interesse no lucrativo mercado financeiro didático, televisivo, 

cinematográfico e outros que se apropriam de cânones a fim de popularizar e vender suas 

produções. Tal recurso, pelo contrário, tem se apresentado como “revisitações deliberadas, 

anunciadas e extensivas de obras passadas” (HUTCHEON, 2013, p.15) e que permanece 

atuante nas mais variadas sociedades durante séculos, possibilitando a renovação e 

permanência de diversas narrativas no imaginário sociodiscursivo de inúmeras culturas. 
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Apesar dos interesses citados serem também percebidos na sociedade atual, um olhar 

cuidadoso sobre a historiografia da literatura ocidental permite-nos observar que a adaptação, 

assim como a tradução, tem sido recurso recorrente em nossa sociedade desde a antiguidade 

clássica, visto que, já em séculos antes de Cristo, os povos romanos apropriaram-se da 

mitologia grega constituindo, a partir desta, uma mitologia própria, culturalmente adaptada à 

sua sociedade, costumes e crenças. Desde então, o ato de adaptar textos alheios tem sido 

recorrente em diversas manifestações discursivas, com diferentes intenções comunicativas, 

sejam elas entreter, esclarecer, condensar, distorcer o conteúdo do texto fonte, a partir de uma 

nova abordagem. 

 Um outro exemplo de que o ato de se apropriar de um texto alheio e atualizá-lo para 

um novo contexto tem sido atitude comum ao longo de séculos e, principalmente, no que diz 

respeito ao campo literário, são as histórias contadas e recontadas, transmitidas oralmente de 

gerações para gerações, entre diferentes povos, os quais adaptavam tais histórias ao seu 

contexto cultural. Foi assim, por exemplo, com as fábulas e contos de fadas, que já existiam 

antes da invenção da escrita e eram transmitidas como ensinamentos entre os mais variados 

povos, sendo, somente depois de séculos de produções coletivas, registradas por meio da 

escrita em textos como os dos Irmãos Grimm e de Charles Perrault, textos que ainda hoje são 

traduzidos, adaptados, parodiados, etc. para as mais diversas culturas e através dos mais 

variados suportes, conforme destaca Hutcheon, 

 

As adaptações são velhas companheiras: Shakespeare transferiu histórias de sua 

própria cultura das páginas para o palco, tornando-as assim disponíveis para um 

público totalmente distinto.  Ésquilo, Racine, Goethe e da Ponte também recontaram 

histórias conhecidas em novas formas. As adaptações são tão fundamentais à cultura 

ocidental que parecem confirmar o insight de Walter Benjamin (1992, p.90), 

segundo o qual “contar histórias é sempre a arte de repetir histórias”. (HUTCHEON, 

2013, p. 22) 

 

  

 Nesse sentido, a adaptação tem contribuído para a permanência de diversas histórias 

no imaginário coletivo das sociedades, cada um dos textos adaptados, cumprindo, 

obviamente, sua intenção comunicativa, visando um novo público, uma nova cultura, um 

outro domínio discursivo, sob uma nova linguagem, gênero ou suporte, fazendo-se como uma 

nova forma de apreender, produzir e interpretar o texto original. 

 Hoje, de uso corrente em diversas mídias contemporâneas, tem sido um recurso que 

permite a transposição de uma obra para outro gênero, suporte, cultura, faixa etária, etc. 

Assim, é muito comum, por exemplo, a utilização de tal nomenclatura no cinema, quando este 
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se apropria de uma narrativa literária; no ambiente escolar, quando a linguagem ou enredo de 

um texto são modificados para um contexto mais atual, próximo do público destinatário; nas 

novelas televisivas; nos jogos de videogame e etc. 

 Em todos os casos citados, a adaptação inaugura um novo discurso, visto que lança 

mão de uma nova forma de abordar a obra que a inspira em função de uma intenção 

particular. Nesse caso, tomando como foco de partida a noção de contrato, explicitada pela 

teoria Semiolinguística, pode-se dizer que, ao reenunciar
16

 (ou mostrar, como no caso dos 

quadrinhos, das novelas televisivas, do cinema, etc.) um texto anterior, a adaptação constitui 

um outro contrato sobre o qual pesam a identidade dos sujeitos, suas intenções comunicativas, 

seus conhecimentos de mundo e, neste caso, principalmente, o tema e os motivos para o 

resgate do mesmo. 

 Em meio a gama de adaptações de textos para diferentes gêneros e suportes há um 

questionamento da crítica no que se refere a originalidade da adaptação e, principalmente, a 

validade do contato com esta em detrimento do contato com o original17. Em Uma teoria da 

adaptação, Linda Hutcheon (2013) apresenta essa avaliação crítica como um dos pontos de 

partida para as problematizações que traz na obra, esclarecendo que “Seja na forma de um 

jogo de videogame ou de um musical, qualquer adaptação está fadada a ser considerada 

menor e subsidiária, jamais tão boa quanto o ‘original’” (HUTCHEON, 2013, p. 11), isso se 

dá, de acordo com a autora, devido à explicitude do enredo do texto inspirador na adaptação. 

Dessa forma, discute a autora, que, apesar da popularidade do texto adaptado, há sempre uma 

depreciação deste, devido à tradição literária que, numa atitude romântica, difundiu o ideal de 

originalidade como sinônimo de qualidade, ignorando que, mesmo esses originais tiveram 

como inspiração inúmeros discursos e textos que circulam nas mais variadas sociedades. 

 Nesse sentido, pode-se depreender que, também esses originais, ao se valerem de 

atitudes interdiscursivas e intertextuais, fazem uso de discursos alheios para concretizar seu 

                                                           
16

 Neste caso, a atividade de reenunciar diz respeito à retomada feita pela adaptação que realiza uma nova 

enunciação sobre o discurso passado. Nesse viés, conforme postulado por Benveniste (1989, p.82), a enunciação 

seria um “colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização”, sob a afetação da 

subjetividade de um sujeito particular; a reenunciação, por sua vez, somaria a essa visão a relação dialógica, 

postulada por Bakhtin (2011), na qual se vê a relação do que foi dito com outros ditos, como numa cadeia 

intertextual e/ou interdiscursiva. Assim, a reenunciação da obra inspiradora não caracteriza apenas a retomada 

e/ou reprodução de um discurso passado, mas, sobretudo, uma retomada afetada pela subjetividade de outros 

sujeitos cujos saberes e intenções explicitam um novo discurso sobre o discurso passado.  
17

 As expressões “de origem”, “original” ou, ainda, “originalidade” serão utilizadas aqui, preferencialmente, para 

fazerem referência às obras primeiras que são tomadas como inspiração para a produção do texto adaptado, visto 

que o termo “adaptado”, em diferentes teóricos, é utilizado tanto para designar o texto de origem quanto o 

proveniente deste, causando assim uma dificuldade de apreensão do termo. A distinção qualificativa e validativa 

comumente realizada pela crítica literária entre original e secundário (adaptado) não será tomada, entretanto, 

como ponto de partida, já que esse não é o objetivo deste estudo, mas sim a observação do recurso da adaptação 

como aproximação entre as instâncias de produção e recepção. 
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próprio discurso. O que acontece com a adaptação, no entanto, é que a relação intertextual 

entre texto fonte e adaptação é realizada de maneira explícita e intencional, o que, na maioria 

dos casos, é o que faz da obra adaptada conhecida, contudo, seu discurso não se pauta apenas 

“no que o outro disse”, mas, sobretudo, em seu discurso particular e original que parte desse 

dito pelo outro. 

 Conforme sinaliza Charaudeau (2008, p.52), “todo ato de linguagem resulta de um 

jogo entre implícito e explícito” e nasce de circunstâncias de discurso específicas, essas 

circunstâncias, consideradas pelo próprio autor como saberes sócio/situacionais partilhados 

pelos interlocutores, estão presentes em toda comunicação humana e norteiam a significação 

do ato de linguagem. Ao considerarmos, então, o texto como materialização do ato de 

linguagem, consideramos também que, em sua produção (seja na instância do Eu ou do Tu), 

há parcelas significativas de explícitos e implícitos e, sendo esse texto uma adaptação, a 

parcela de explícitos toma maior evidência, mascarando, muitas vezes, a existência da 

implicitude e, portanto, de um novo discurso. 

 Contudo, é importante observar a amplitude do termo adaptação, discutido por muitos 

teóricos e tomado por grande parte deles como apropriação de um texto anterior visando um 

outro objetivo, tendo em vista a situação de comunicação vivida pelos interlocutores. Formiga 

(2009, p.19) apreende o termo adaptação como 

 

Partindo do princípio de que todo texto “permite construir (e indefinidamente) novos 

discursos”, ainda que o de “dizer enfim o que estava articulado silenciosamente no 

texto primeiro”, situamos a adaptação como um texto que, a partir do texto primeiro 

ou fundamental, constitui um outro com um novo discurso. Na perspectiva 

foucaultiana, “o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”. 

(FORMIGA, 2009, p.19) 

 

 

Tomando como ponto de partida a visão de Formiga, o ato de adaptar é transportar, 

atualizar o conteúdo, sob o domínio de uma nova situação comunicativa que demanda, 

também, uma nova intenção por parte do adaptador e do receptor, intenção esta que, na 

maioria dos casos, não existia na produção do texto anterior.  

Esse transporte de conteúdo para um novo contexto situacional, direcionado por novos 

sujeitos vai ao encontro da perspectiva da Semiolinguística de que as circunstâncias de 

discurso comandam a significação, transformando, portanto, a apropriação realizada pelo 

texto adaptado em um novo discurso. Nesse caso, a semiotização, conforme visto no tópico 

anterior, no que concerne à adaptação, não se dará da mesma forma daquela verificada na 

obra que a inspira, já que em todos os casos há, ao menos, a atualização da linguagem ou uma 
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nova intenção comunicativa. Assim, nos processos de transformação e transação, postulados 

por Charaudeau (2005), ainda que na adaptação sobressaia, por exemplo, nomes, qualidades, 

ações e causas comuns ao texto antecessor, no momento da interação, comandada pela 

transação, na qual interferem sujeitos, situação, tema e intenções, todos os aspectos 

linguísticos mencionados podem provocar outros efeitos, não lidos e sentidos na obra original. 

Linda Hutcheon, no texto já citado, pensando, portanto, a adaptação como objeto de 

interação entre instância de produção e de recepção em tempo e espaço distintos dos figurados 

na obra inspiradora, estabelece, a partir dessa visão, critérios de apreensão da adaptação os 

quais denomina “modos de engajamento” que, segundo ela, consiste principalmente em 

contar, mostrar e interagir (HUTCHEON, 2013, p. 47). Esses modos sobressaem nas obras 

em maior ou menor grau dependendo da mídia de transposição, do público destinatário, do 

contexto situacional e das possíveis intenções comunicativas do adaptador.  

A autora distingue os modos a partir, principalmente, da mídia para a qual o texto é 

adaptado, explicando que o modo contar verifica-se predominantemente em obras nas quais 

ocorrem modificações como a redução do texto fonte, a atualização da linguagem, o 

acréscimo de cenas e personagens, mas mantém-se o suporte em texto verbal, como em 

contos, romances, novelas. O modo mostrar, por sua vez, dá-se como uma extensão do 

primeiro, mantém o modo contar, mas acrescenta a ele, por meio de um novo suporte, o 

recurso imagético, como ocorre com a televisão, o cinema e as histórias em quadrinhos. Já o 

modo interagir, parte do princípio de que o receptor poderá ter um contato direto e imediato 

com a obra, fazendo-a e modificando-a em tempo instantâneo, como ocorre com as narrativas 

adaptadas para o vídeo game. 

É importante salientar, no entanto, que a interação está pressuposta em todos os 

modos, uma vez que há, ainda que de maneira distinta, a imersão do sujeito receptor em todos 

os modos de engajamento, pois, de acordo com Hutcheon, o contato do público com a obra, 

independente do modo de engajamento oferecido, não é “de modo algum passivo, ambos são 

imaginativos, cognitivos e emocionalmente ativos” (HUTCHEON, 2013, p. 48). A 

designação de “interação” dada a um dos modos consiste apenas numa forma de demonstrar a 

imersão “física”, “ativa” e “transformadora” do público alvo na história. 

A importância dos modos de engajamento sinalizados pela autora consiste, sobretudo, 

na discussão de que, ainda que seja fruto de apropriação extensiva de textos alheios, a 

adaptação parte de um sujeito intencional que apresenta um projeto comunicativo em 

determinada época para um público alvo específico. Nesse sentido, renova-se o contrato entre 

sujeitos e texto, inauguram-se maneiras de dizer e extrapola-se a significação para além 
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daquela depreendida da obra primeira, o que torna pertinente a concepção de Foucault de que 

“o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” (Apud. FORMIGA, 2009, 

p.19). Nesse sentido, indo ao encontro do que postula a Semiolinguística, aponta o texto 

adaptado como um retorno ao passado a partir de um novo contexto e uma nova intenção de 

produção, cuja semiose, entretanto, se concretiza com a consideração de todos esses fatores 

extratextuais que envolvem a situação de comunicação. 

Independente de qual seja a intenção de produção da adaptação, é sobre o domínio 

dessa intenção que o texto adaptado se manifesta como produção textual, constituindo um 

novo texto, original em sua forma de conceber o mundo e, principalmente, de conceber seu 

público ideal e que, portanto, acrescenta à obra primeira novos sentidos. 

No que diz respeito a este estudo, o posicionamento de Hutcheon em Literatura 

comparada é imprescindível, pois é por meio de uma atitude comparativa que depreendemos a 

transposição do contrato entre a adaptação e seu texto fonte, e a comparação das semioses de 

cada texto, evidenciando a renovação nas maneiras de dizer e de fazer-conhecer a história 

“original”, proporcionada pela adaptação. Na leitura dos quadrinhos, principalmente, a 

relação entre contar e mostrar enquadra o texto em um novo contexto situacional, no qual o 

apelo visual se faz ativamente presente, permitindo uma outra leitura a qual, ao mesmo tempo 

em que ativa, na memória do leitor, o intertexto com a tão consagrada história do Dom 

Quixote, promove a permanência do mesmo no imaginário da geração atual, por meio de uma 

linguagem mais acessível e adaptada à contemporaneidade.  

 

3.3 A semiotização do mundo verbo-visual e o papel da ilustração nos quadrinhos 

 

A semiotização, como visto, equivale à totalidade significativa do ato de linguagem, 

compreendendo as relações estabelecidas entre os enunciados do texto18 com o todo que 

abarca a situação extralinguística a qual tal texto pertence.  

Apesar de o conceito de semiotização pressuposto pela teoria Semiolinguística referir-

se, mais especificamente, ao aparato linguístico, a visualidade, depreendida por Feres (2013, 

p.94) como “composta por elementos apreendidos pela visão, seja numa experiência direta 

com o mundo, seja numa relação intermediada por imagens produzidas pelo homem, que 

representam o mundo”, também é passível de ser produzida e interpretada, levando em 

                                                           
18

 O texto como encenação discursiva, postulada por Charaudeau (2008), é visto, nesse momento, como 

encenação monolocutiva que se materializa por meio do verbal e/ou imagético produzido por um sujeito 

comunicante intencional e (co)produzido por um leitor interpretante competente. 
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consideração não só aspectos de sua materialidade superficial, mas, inclusive, valores 

convencionalizados pelas instituições socioculturais e pelas regras que regem a interação entre 

os sujeitos e que fazem com que a imagem transcenda o icônico (similaridade) e ative 

representações partilhadas pelos sujeitos interagentes. 

A verbo-visualidade, por sua vez, de acordo com Feres (2013, p.93), “é constituída por 

uma materialidade, com recursos significativos diversos, cujo acesso ao mundo extratextual se 

realiza de modos diferenciados”, nesse sentido palavras e imagens significam distintamente, 

por meio do simbólico e do icônico, respectivamente. No entanto, a junção de seu todo 

material constrói um discurso único, cujo significado parte da ativação de conhecimentos 

socioculturais comuns entre sujeitos que relacionam os sentidos dados às palavras e às 

imagens. 

Barthes (1990, p.32), ao tratar da relação entre palavra e imagem em textos verbo-

visuais, postula que o código linguístico frente à imagem pode estabelecer duas diferentes 

relações: a de fixação (redundância) ou de relais (complementaridade). Na primeira, o texto 

verbal aponta para objetos específicos da imagem e, ao mesmo tempo em que reforça seu 

sentido, restringe a interpretação a um foco específico; na segunda relação, entretanto, o 

verbal e a imagem têm o mesmo peso, tendo em vista que, somente na união é possível se 

estabelecer sentidos, o que ocorre, por exemplo, no cinema, nas novelas televisivas, nas 

histórias em quadrinhos, etc.  

Contudo, conforme assinala Feres (2011, p.56-60), a produção do sentido em textos 

sincréticos (verbo-visualidade) se dá de forma diferenciada daquela observada no texto 

puramente verbal, visto que na relação entre palavra e imagem, o código verbal e o código 

imagético significam de maneiras diferentes, exigindo dos sujeitos uma dupla articulação de 

habilidades para a realização da semiotização do sentido textual. 

De acordo com a autora, a significação do verbal se torna possível a partir do 

reconhecimento da simbologia das palavras que são transformadas em imagens mentais para, 

posteriormente, serem ressignificadas em seu contexto de uso. Com o signo imagético, 

entretanto, o processo de produção do sentido se dá de uma forma mais direta, devido ao valor 

icônico presente entre a imagem e o que ela representa, o que, na maioria dos casos, simula 

uma facilidade de significação e induz o leitor a uma leitura rasa, superficial ou, ainda, 

equivocada. 

A imagem, tomada por Santaella e Nöth (2005, p.36-38) como conceito complexo, 

pois ao mesmo tempo que define a percepção direta por meio da visão, refere-se também à 

evocação de imagens mentais que não necessariamente são ativas somente através da visão, é 
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dividida pelos autores em signo icônico e signo plástico, sendo o primeiro definido pela 

similaridade com o que representa; o segundo pela abstração, simbologia, pela vaga nitidez de 

seu sentido. Pela definição dos autores, signos icônicos podem ser aqueles que apresentam 

algo concreto, pertencente ao mundo, e passível de ser identificável por quem os observa; os 

signos plásticos, por sua vez, podem ser exemplificados, dentre outros, com as pinturas 

abstratas que não remetem a nada do mundo concreto. No entanto, de acordo com a visão dos 

autores, signos icônicos podem vir a ser signos plásticos quando a percepção dos mesmos 

depende de uma convenção que evoca referências externas ao signo e o acrescentam uma 

outra conotação.  

Barthes (1990, p.27-43) expõe que as imagens podem apresentar sentidos denotados 

ou conotados, de acordo com a visão de semelhança ou de simbologia que exercem em 

relação àquilo que representam. O autor, por meio da observação da fotografia na publicidade, 

explica que a fotografia de um objeto nada mais é do que a apresentação do próprio objeto, a 

semelhança, portanto, a denotação. No entanto, ao ser tomada pela publicidade, a mesma 

fotografia pode representar mais do que apresenta, deixando transparecer um sentido segundo, 

conotado. Apesar de o estudo de Barthes partir da observação da fotografia, a denotação ou 

conotação imagética não está presente somente nesse tipo de imagem, os desenhos que 

copiam “coisas do mundo real”, mesmo não sendo tais coisas, as (re)apresentam, portanto, 

dependendo do contexto em que aparecem, podem estabelecer sentidos embasados na 

denotação ou na conotação. 

As considerações sobre conotação da imagem apresentadas por Barthes (1990), para 

quem “uma imagem pretende dizer algo diferente do que representa no primeiro grau, isto é, 

no nível da denotação” (JOLY, 1996 apud FERES, 2007), auxilia-nos na compreensão das 

observações de Santaella e Nöth (2005) sobre a possibilidade de um signo icônico vir a ser 

um signo plástico. Entendendo a plasticidade de um signo como aquilo que depende de uma 

convenção, ou seja, do que é compreendido por meio do estabelecimento de uma simbologia 

social ou cultural, ou, mesmo em casos que apresentam a semelhança, como na fotografia 

estudada por Barthes, poder ser manipulada, em favor do enquadramento de uma 

interpretação específica, pode-se depreender que um signo icônico pode ser um signo plástico 

quando ele não representa aquilo que apresenta, mas evoca um sentido segundo, conotado, 

conforme menciona Barthes. 

Tomando como ponto de partida o fato de que em determinada situação, tempo e 

interesses específicos, uma imagem pode adquirir sentidos conotados, dependentes de uma 

convenção que as significa, transcendendo o que apresenta em primeiro grau, a plasticidade 
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do signo pode estar no fato de que, por mais que apresente a semelhança do objeto, a imagem 

não é o objeto, devido a isso é passível de interpretações diversas, tendo em vista as intenções 

de produção e de recepção da mesma. 

Charaudeau (2013), ao abordar a falsa ilusão de semelhança entre a imagem e a 

realidade do mundo, também nos remete à visão de Santaella e Nöth sobre a plasticidade do 

signo imagético ser característica também de imagens icônicas. O autor observa que o 

problema da significação do código imagético está relacionado: 

 

ao problema da representação entre o referente-mundo e o mundo representado, o 

que remete a questão da mimese, isto é, da relação semelhança/dessemelhança que 

se estabelece entre o referente e o representado construído por um determinado 

modo de representação. A semelhança dá a ilusão de que existe uma relação direta 

entre o Eu e o Mundo orientando o olhar em direção ao referente. A imagem se dá, 

assim, como transparente, como uma passagem que daria acesso direto ao mundo e 

ofereceria a ilusão de poder tocá-lo. A dessemelhança, por sua vez, estabelece um 

corte entre o Eu e o Mundo nos lembrando de que o que vemos não é o mundo 

físico. É o que nos diz a legenda do quadro de Magritte "Isso não é um cachimbo". 

O olhar é, dessa forma, orientado, não tanto na direção do que é representado, mas 

em direção ao próprio mundo representado. Assim, a imagem é toda opacidade que 

obriga a ver o processo de reenquadramento do mundo. (CHARAUDEAU, 2013, 

p.385) 

 

Nesse sentido, o código imagético tende a transmitir um falso ideal de transparência 

entre o que representa e a realidade, devido à relação de similaridade que há entre ambos. No 

entanto, sendo a imagem uma representação do mundo real, realizada por meio de uma 

intenção, que manipula e enquadra o real em uma realidade específica, obrigando ao sujeito 

interpretante visualizar apenas a parcela que o sujeito comunicante deseja demonstrar, é 

possível depreender que, como dito por Charaudeau, a significação da imagem é estabelecida 

na dessemelhança, ou seja, na ativação de valores e conceitos socioculturalmente partilhados 

entre os sujeitos, o que, muitas vezes, equivale à própria ativação de um sentido conotado aos 

signos. Portanto, mesmo que seja uma imitação da realidade concreta, essa realidade é 

enquadrada por um sujeito intencional e o reconhecimento das possíveis intenções que estão 

por trás do trabalho desse sujeito é no que consiste a opacidade dada pela imagem, a qual, 

assim como o código verbal, não deve ser significada apenas num primeiro plano, de 

denotação, mas deve ser interpretada, a fim de buscar atingir as camadas mais profundas do 

discurso que carrega.  

Tal constatação demonstra-nos que a significação da imagem também passa por um 

duplo processo de semiotização, dado pela inteligibibidade da imagem (similaridade entre ela 

e o seu referente - transformação) e pela sensibilização (implícitos expressos na e pela 
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transação) do sujeito que a significa em um contexto específico de uso e intencionalidade, por 

meio da ativação de imaginários sociais dados a partir dos sentimentos e experiências que 

possuem e partilham discursivamente sobre as situações evocadas pela imagem. 

Assim, de acordo com Charaudeau (2013), ao produzir uma imagem, o sujeito procura 

captar um mundo bruto com a ajuda de instrumentos necessários, “construindo, assim, um 

mundo representado, novo enquadramento de um mundo através de uma imagem cuja 

materialidade produz em si mesma um efeito de semiotização (realismo, ficção, 

esteticismo...)”. (CHARAUDEAU, 2013, p.384). Da mesma forma, o sujeito que toma a 

imagem como objeto a ser interpretado faz uso de seus conhecimentos prévios, “sendo 

convocado a desenvolver uma dupla atividade: o sentimento dos efeitos da imagem de acordo 

com sua própria sensibilidade e a interpretação da imagem segundo sua própria 

inteligibilidade.” (idem, ibdem, 384). 

No processo de interação efetivado por meio do código imagético, então, é visível que 

a produção da significação se dá mediante dois processos – conforme ocorre na semiotização 

de mundo postulada por Charaudeau em relação ao verbal – já que os efeitos de sentido 

provocados pela imagem advêm da bagagem intelectual, cultural, emocional, etc. que cada 

indivíduo carrega consigo (sensibilidade/ transação) somada ao real, concreto, denotado 

(inteligibilidade/ transformação), mostrado pela imagem, estabelecendo, assim, uma 

significação possível ao signo dado. 

A preensão da imagem pelo seu valor de semelhança ou representação, então, depende 

da intencionalidade do sujeito produtor e dos conhecimentos do sujeito interpretante, ou seja, 

da interação, da transação entre eles, conforme expresso pela semiotização de mundo. 

A semiótica peirciana que, apesar de considerar como signo todo estímulo verbal, 

visual, sonoro, etc. capaz de transmitir uma informação à mente, e não somente o imagético, 

criou categorias de significação do signo a partir da relação que este estabelece com o objeto 

que representa. Nesse sentido, a teoria postula uma semiose do signo com base em uma 

relação triádica que compreende o signo (veículo que comunica à mente algo do exterior), o 

objeto (aquilo em cujo lugar o signo está) e o interpretante (a ideia que o signo provoca) 

(FERES, 2007) e compreende categorias de significação, postuladas como ícone, índice e 

símbolo. 

Feres (2011, p.54), apoiando-se na semiótica peirciana, define que “é ícone o signo 

que guarda uma relação de semelhança ou identidade entre o significado e o significante”; é 

índice “o signo que apresenta uma conexão direta entre significante e significado, tendo, 

portanto, como traço principal a contiguidade” (FERES, 2011, p.55); o símbolo, por sua vez, 
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“é portador de uma lei que, por convenção ou pacto coletivo, determina que aquele signo 

represente seu objeto” (idem, ibidem, p.55). 

As categorias postuladas por Peirce e a relação de semiose deixa claro que o 

interpretante de um signo, ou seja, a ideia que ele provoca para o interlocutor, depende da 

relação estabelecida entre este signo e os demais que compõem o texto e das representações 

que ele, no contexto inserido, evoca para o sujeito interpretante. Assim, a significação de 

semelhança ou dessemelhança, postulada por Charaudeau, ou ainda, a de iconicidade ou 

plasticidade, explicitadas por Santaella e Nöth, que podem ser depreendidas de um signo 

imagético, dependerá, sobretudo, do valor de identificação (ícone), referência (índice) ou de 

simbologia (símbolo) que os sujeitos são capazes de atribuir à imagem, fazendo-a, então, 

significar em um primeiro plano, de denotação – transparência, iconicidade – ou conotação – 

referencial ou simbólico. 

A teoria Semiolinguística, principal base teórica deste estudo, pode acrescentar, com 

seus postulados sobre o contrato de comunicação, a situação de comunicação, a posição 

psicossocial dos sujeitos, a finalidade do ato de linguagem, o tema proposto, as competências 

para produção e interpretação de textos, à leitura de imagens que o sentido denotado ou 

conotado da mesma será depreendido sob a interferência de todos esses elementos 

circunstanciais e situacionais que regem a comunicação, já que tais elementos, segundo 

Charaudeau, ao evocar imaginários dados por representações sociais diversas, (re)significam 

o signo imagético, fazendo com que o mesmo não possua apenas um sentido denotado, mas 

outros conotados, dentro de uma situação de interação concreta. 

Os imaginários sociodiscursivos, postulados por Charaudeau como saberes que, 

“enquanto representações sociais, constroem o real como universo de significação, segundo o 

princípio de coerência” (CHARAUDEAU, 2006, p.203) e que são socialmente partilhados, 

difundidos entre sujeitos num processo de interdiscursividade, realizado por meio do 

exercício da linguagem, são ativados durante a produção de sentidos, sejam eles extraídos do 

código verbal, do visual ou do verbo-visual. Assim, interferem também a interpretação dos 

efeitos de sentido evocados da leitura das imagens, já que, como visto, a significação da 

imagem é fruto de um duplo processo sobre o qual pesa as percepções dos sujeitos sobre o 

signo em questão e o que ele representa a nível individual e coletivo. Tais imaginários, como 

já mencionado no subitem 2.1, nascem da ativação de uma gama de saberes – de 

conhecimento e de crença – e dão testemunho do posicionamento de diversos grupos sociais 

sobre os fatos do mundo, como demonstra o diagrama 3: 
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Diagrama 3. Imaginários Sociodiscursivos

19
 

 

Segundo Charaudeau (2013) os saberes de conhecimento advêm de uma série de 

discursos comprovados pela ciência ou experimentados pelo sujeito, agem como uma verdade 

objetiva do mundo, exterior ao sujeito, e “tomam o que é dito pelo o que é o mundo” 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 582), ou seja, os universos de valores desse saber são dados pelos 

discursos das teorias ou das experiências partilhadas entre os sujeitos, e revelam um discurso 

legitimado em verdades não pertencentes ao indivíduo, mas embasados em dados científicos 

ou empíricos partilhados por uma dada comunidade de saber.  

Os saberes de crença, por sua vez, advêm de avaliações dos sujeitos sobre o mundo, 

são, portanto, internos ao sujeito, e refletem as avaliações positivas ou negativas dos mesmos 

frente as coisas do mundo. Podem corresponder a um saber de revelação, baseado na fé cuja 

refutação tem como consequência a negação da crença; como podem advir de saberes de 

opinião, os quais podem expressar tanto um saber comum, popular, um saber construído como 

oposição a outro, ou ainda, um saber coletivo, próprio a certos grupos e/ou situações. 

Esses saberes comparecem, em maior ou menor grau, tanto no processo de produção 

quanto no processo de interpretação dos signos, instituindo uma gama de implícitos que 

fazem com que o discurso seja significado em meio a uma cadeia de sentidos possíveis. Tais 

sentidos são intermediados, como visto, pela decodificação do signo em meio aos dados do 

processo de transação, em cujo lugar se encontram os imaginários sociodiscursivos. 

                                                           
19

 Diagrama elaborado pela autora da presente pesquisa. O diagrama explicita os diversos saberes de 

conhecimento e de crença que influenciam a construção dos imaginários sociodiscrusivos, postulados por 

Charaudeau (2017). 
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Nas histórias em quadrinhos, palavras e imagens, dispostas numa sequência de 

quadros, constroem um enredo narrativo, cuja principal característica consiste no uso da 

verbo-visualidade para a produção de sentidos. Nessa perspectiva, tanto palavras quanto 

imagens têm o papel de narrar e descrever, numa relação intrínseca de complementariedade, 

as partes do enredo.  

As imagens, nesse gênero, pautadas, muitas das vezes, na relação de semelhança com 

o ser representado, evocam, em grande parte dos casos, inferências por parte do leitor, que 

necessita ativar seus conhecimentos de mundo para significar o signo imagético no contexto 

em que aparece. Assim, por mais que a extração de sentidos advindos das imagens parta da 

relação icônica entre a mesma e seu referente, dada pela mostração das cenas, a peculiaridade 

do gênero de proceder à dramatização do fato narrado, conferindo-lhe mais vivacidade e 

humor (este justamente pelas inúmeras possibilidades de manipulação do signo imagético) 

por meio do uso das imagens, faz com que os significados advindos da totalidade verbo-visual 

que compõe a narrativa emirjam muito mais do valor simbólico e da conotação dado pelos 

imaginários sociodiscursivos evocados, que da iconicidade e denotação. O que torna as 

inferências sobre as imagens imprescindíveis para a interpretação do enredo da história 

quadrinizada. 

As relações entre forma-sentido (não só do signo linguístico, mas também do 

imagético) unidas à interação dos sujeitos para a efetivação da significação do todo textual, 

conforme postula a Semiolinguística serão consideradas, no capítulo de análise do corpus, 

como via de regra para análise dos quadrinhos que ressignificam a obra Dom Quixote das 

Crianças, de Monteiro Lobato, ao expô-la a um novo público através de um novo gênero, no 

qual as imagens são informações essenciais para a interpretação da obra.  
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4  GÊNEROS TEXTUAIS E MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO: O 

PAPEL DOS MODOS DESCRITIVO E NARRATIVO NA CONSTRUÇÃO DOS 

SENTIDOS DO GÊNERO HQ 

 

A noção de gêneros vem sendo remontada desde a antiguidade clássica, tendo como 

referência a obra Poética, de Aristóteles, cuja repartição das atividades discursivas nos 

gêneros lírico, épico e dramático se deu por meio da observação da composição de textos 

literários. As mudanças relacionadas ao tempo e às intenções dos sujeitos, no entanto, vêm 

produzindo, ao longo dos séculos, modificações nessa categorização de Aristóteles, como 

aquela, também relacionada à teoria literária que instituiu o gênero narrativo como extensão 

do que o filósofo grego denominou de épica, o que demonstra que, mesmo no domínio 

literário, as mudanças de caracterização dos gêneros se dão conforme a necessidade 

comunicativa dos sujeitos. 

Assim, até mesmo em relação a essa noção de gênero literário, conforme empregado 

pela estética e historiografia da literatura, já se havia observado, desde a ascensão das 

narrativas em prosa no século XIX, transformações estruturais, funcionais, ideológicas e 

temáticas nos textos, visto que o épico – poema extenso que narra os feitos de um herói, como 

a Ilíada e a Odisseia, de Homero, Os Lusíadas, de Camões – passou por transformações 

demandadas pelo contexto situacional do indivíduo da idade moderna e se deu por meio da 

necessidade de retratá-lo, instituindo, assim, o narrativo, como um relato corrido do factual, 

ou sua mimeses, com a presença de um herói humano, com seus problemas, dificuldades e 

medos, etc. 

A necessidade de categorizar a atividade linguística humana, entretanto, não se deu 

somente na instância literária, mas também nas mais diversas produções de discursos, o que 

fez com que a noção de “gênero” passasse a ser empregada para indicar “uma categoria 

distintiva de discurso de qualquer tipo, com ou sem aspirações literárias” (COSTA, 2016, 

p.67). E é nesse sentido que muitas teorias linguísticas têm se voltado para o estudo da 

categorização de textos em gêneros, tomando como base os estudos precursores de Bakhtin e 

sua divisão em gêneros primários e gêneros secundários, adotada a partir de uma observação 

do conteúdo temático, do estilo e da construção composicional dos textos. (BAKHTIN, 2011, 

p.261).  

De acordo com a teoria bakhtiniana, os gêneros primários, tidos como construções 

mais simples que atendem as necessidades básicas de uma sociedade em uma dada 

circunstância de discurso, podem desenvolver-se, de modo a atender as situações 
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comunicativas mais complexas, gerando, assim, os gêneros secundários. Nesse caso, uma 

carta que um sujeito envia a um parente que se encontra distante, por exemplo, com seu 

conteúdo (notícias da família, pedidos de que escreva, etc.), seu estilo (uso de linguagem 

coloquial, mescla de sequências linguísticas) e sua construção composicional (local, data, 

vocativo, corpo do texto, saudação e assinatura) pode, mediante necessidade dos sujeitos, do 

suporte através do qual se comunicam e de suas intenções comunicativas, gerar novos 

gêneros, mais complexos, como o e-mail, a carta argumentativa, a carta do leitor, etc. Cada 

um desses gêneros, portanto, são renovados quanto seu conteúdo, estilo e construção 

composicional, para atender as necessidades dos sujeitos que se apropriam de diferentes 

maneiras de usar a linguagem para alcançar o objetivo visado para a comunicação. 

Marcuschi, em consonância com Bakhtin, reconhece nos gêneros suas formas 

relativamente estáveis e a circulação de uma heterogeneidade de gêneros em uma mesma 

sociedade, e expõe que o próprio advento da cultura escrita e, posteriormente, do acesso à 

tecnologia fez com que a complexidade dos gêneros fosse difundida, uma vez que, quanto 

mais avançado o ser humano se torna, mais complexa e sofisticada se torna sua comunicação. 

Surge desse fato, então, a impossibilidade de contabilização dos gêneros, uma vez que são 

inúmeros e passam por constantes renovações, que geram novos gêneros do discurso. 

A abordagem de Marcuschi, no entanto, faz-se sob uma ótica textual que compreende 

o texto como o ato concreto de comunicação. Sobre esse aspecto, o autor destaca a 

necessidade de distinção entre gêneros e tipos textuais, já que estes são sequências definidas 

por “seus traços linguísticos predominantes” (MARCUSCHI, 2010 p. 28), não constituindo 

um texto concreto. Enquanto aqueles são “realizações linguísticas concretas, definidas por 

propriedades sociocomunicativas, que os constituem como textos empiricamente realizados, 

cumprindo funções em situações comunicativas” (idem, ibdem, p. 24). Assim, de acordo com 

o autor, os tipos textuais são apenas cinco – o narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo 

e injuntivo – e possuem características linguísticas definidas, como, por exemplo, a 

predominância de formas verbais no pretérito e de marcadores temporais, em sequências 

narrativas; o uso de verbos estáticos ou de ligação, em sequências descritivas; a 

predominância de modalizadores, como as conjunções coordenativas e subordinativas e 

preposições, em sequências argumentativas. Os gêneros, entretanto, são inúmeros, infinitos, e 

utilizam-se de variados tipos textuais, tendo em vista sua finalidade comunicativa. 

O autor pontua ainda a expressão “domínios discursivos” em referência às instâncias 

de circulação dos gêneros textuais. Segundo Marcuschi, esses domínios não devem ser 

confundidos com gêneros textuais, pois não constituem textos concretos, apenas possibilitam 
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a construção de discursos específicos. Dessa forma, nos fala de discurso jurídico, discurso 

jornalístico, discurso religioso, etc., discursos que não “abrangem um gênero particular, mas 

dão origem a vários deles” (MARCUSCHI, 2010, p.24). Assim, o domínio jornalístico, por 

exemplo, abrange os gêneros notícia, reportagem, artigo de opinião, previsão do tempo...; já o 

religioso, o sermão, as ladainhas, novenas, etc.; o literário, o romance, o conto, o poema, a 

crônica, etc. 

A Semiolinguística, de Patrick Charaudeau, utilizada como fundamentação teórica 

deste estudo, observa a atividade de comunicação como um ato centrado nos sujeitos que 

interagem, mediante determinada intenção em dada situação comunicativa. Nessa teoria, os 

gêneros textuais são textos empíricos produzidos a partir de uma intenção do sujeito falante, o 

qual se utiliza de categorias linguísticas definidas para organizar o discurso produzido. Nesse 

sentido, o autor utiliza-se das nomenclaturas gêneros textuais e modos de organização do 

discurso; o primeiro para definir os mais variados textos encenados pelos sujeitos em 

diferentes situações de comunicação e o segundo para definir como estes sujeitos fazem uso 

da língua para organizar seus discursos, mediante a finalidade do ato de comunicação. 

Assim, segundo Charaudeau (2008), os modos de organização do discurso são quatro: 

o enunciativo, o descritivo, o narrativo e o argumentativo, cada um deles cumpre uma 

finalidade. O enunciativo diz respeito ao sujeito falante e a forma como age sobre o outro; o 

descritivo cumpre a finalidade de nomear, localizar/ situar e qualificar os seres; o narrativo, 

por sua vez, cumpre a função de proceder a um relato; e o argumentativo, a finalidade de 

expor acontecimentos e causas, na tentativa de prová-los, agindo de forma a influenciar o 

interlocutor. 

Os gêneros textuais, de acordo com o autor, são textos compilados em classificações 

(gêneros) mediante a finalidade do ato de linguagem, podem “tanto coincidir com um modo 

de discurso que constitui sua organização dominante quanto resultar da combinação de vários 

desses modos” (CHARAUDEAU, 2008, p.78). Assim, são exemplos de gêneros os editoriais, 

reportagens, manuais escolares, receitas, romances... 

Mesmo diante da diversidade de nomenclaturas utilizadas pelos teóricos, é possível 

depreender dos mesmos a natureza linguística (ou linguageira) dos modos de organização e a 

natureza extralinguística dos gêneros, visto que a seleção destes se dá mediante à situações 

externas à língua (ao contrato comunicativo firmado entre os interlocutores) e aqueles são 

compostos de construções linguísticas que permitem modelar um meio para se atingir 

determinada finalidade. Apesar das diferentes nomenclaturas, é consenso entre os teóricos que 

os gêneros exercem determinadas funções sociais, sendo produzidos para dar conta da 
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necessidade comunicativa do ser humano, segundo a finalidade que este institui para o ato de 

linguagem. 

A fim de não irromper em erro, este estudo utilizar-se-á das nomenclaturas gêneros 

textuais e modos de organização do discurso, acompanhando a teoria Semiolinguística, de 

Patrick Charaudeau. E ainda enfatizará a escolha do gênero e dos modos de organização do 

discurso como fator determinado pela situação de comunicação a qual os sujeitos estão 

envolvidos e pela intencionalidade do sujeito comunicante. 

As histórias em quadrinhos constituem um gênero textual que se materializa nas 

relações dadas entre palavra e imagem que compõem uma narração. Nesse gênero, tanto 

palavras quanto imagens possuem a função de narrar e descrever, já que juntas apresentam 

características dos personagens, do cenário e dos seres que o compõem, além de relatarem e 

mostrarem ações e acontecimentos imprescindíveis para a construção da narrativa.  

Nesse sentido, a fim de enfatizar os aspectos composicionais do gênero estudado e as 

marcas linguageiras que o significam, debruçar-nos-emos, neste capítulo, sobre os estudos da 

construção, organização e finalidades dos modos narrativo e descritivo, já que são os 

predominantes e estão presentes em todas as composições do gênero, enfatizando, assim, o 

papel das modalidades na composição do discurso quadrinizado. 

 

4.1 A encenação descritiva 

 

 De acordo com Patrick Charaudeau (2008), o modo de organização descritivo atua, 

principalmente, como auxiliar do modo narrativo, uma vez que serve de base para a 

construção da verossimilhança do relato. Ainda que possamos falar de descrição como um 

texto empírico, como ocorre, por exemplo, com as atividades de descrição de paisagens, de 

cenas, ou ainda, com a produção do gênero retrato falado, cuja principal característica 

consiste na enumeração objetiva de traços físicos de um ser, grande parte dos textos usam o 

modo descritivo para melhor alcançar sua finalidade comunicativa, seja ela produzir um maior 

efeito de verdade em um relato ou para provar a veracidade das informações e/ou argumentos 

apresentados. Assim, conforme postula o autor, “Descrever corresponde a uma atividade de 

linguagem que, embora se oponha às duas outras atividades, – Contar e Argumentar –  

combina-se com elas” (CHARAUDEAU, 2008, p 111). 

 Apesar de a tradição escolar apresentar convergência quanto a definição sobre o que é 

narrar e o que é descrever, esses dois modos de organização, segundo a tradição linguística e 

literária, ao mesmo tempo em que se diferem se complementam, visto que, principalmente em 
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textos de natureza narrativa, o descritivo corresponde às qualificações do relato, enquanto o 

narrativo, às suas funções. Assim, Charaudeau, situando-se na perspectiva semiolinguística de 

análise do discurso e entendendo o texto como um ato de linguagem produzido por um 

enunciador específico dotado de intencionalidade e sobrederminado por uma situação que lhe 

impõe restrições e liberdades, define que: 

 

Enquanto contar consiste em expor o que é da ordem da experiência e do 

desenvolvimento das ações no tempo, e cujos protagonistas são os seres humanos, 

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. 

Entretanto, descrever está estreitamente ligado a contar, pois as ações só têm sentido 

em relação às identidades e às qualificações de seus actantes. (CHARAUDEAU, 

2008, p.111) 

  

É nessa perspectiva que o modo descritivo “serve” ao narrativo, proporcionando-lhe 

um maior valor de verdade, à medida que aponta ao interlocutor uma imagem, seja objetiva 

ou subjetiva, do mundo. Os componentes da modalidade descritiva postulados por 

Charaudeau – nomear, qualificar, localizar-situar – são capazes de proporcionar diferentes 

efeitos de sentido no relato, como o de informar e de tornar verossímil a relação entre ficção e 

realidade. 

Assim, Charaudeau define que “nomear” consiste em dar existência, identificar os 

seres da narrativa, considerando o conhecimento socialmente partilhado pelos interlocutores 

sobre esses seres; sendo assim, nomear é “o resultado de uma operação que consiste em fazer 

existir seres significantes no mundo, ao classificá-los” (CHARAUDEAU, 2008, p.112). 

A atividade descritiva que compreende o “qualificar”, por sua vez, consiste em 

delimitar a existência dos seres, atribuindo-lhes características que são próprias e que os 

diferem de outros seres, assim, de acordo com o autor, “a qualificação atribui um sentido 

particular a esses seres, e isto de maneira mais ou menos objetiva” (idem, ibdem, p.115). 

O componente localizar-situar, por fim, diz respeito à atividade de determinar “o lugar 

que um ser ocupa no tempo e no espaço” (idem, ibdem, p.113). Esse espaço e tempo 

ocupados pelo ser também auxiliam a particularização do mesmo, uma vez que sua existência 

e importância reduzem-se ao tempo e espaço determinado, construindo assim uma visão ainda 

mais verossímil do mundo retratado. 

Esses componentes, ao serem construídos por meio de linguagem verbal, fazem uso de 

categorias de língua específicas ou ainda da função de determinada categoria no contexto 

empregado para atingir as finalidades específicas de nomear, qualificar e localizar-situar. 

Assim, o componente nomear, a fim de classificar o mundo retratado pode fazer uso da classe 
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dos substantivos e de pronomes substantivos para identificar os seres; o componente 

qualificar utiliza-se da classe dos adjetivos ou de outras classes que, no cotexto, exercem a  

função de adjunto adnominal, como os artigos, os numerais, os pronomes adjetivos, as 

locuções adjetivas, para atribuir características especificas aos seres, particularizando-os; da 

mesma forma o componente localizar-situar faz uso da classe dos advérbios de lugar e tempo, 

ou de adjuntos adverbiais, para especificar o momento e espaço ocupado pelo ser, conforme 

ocorre na sequência descritiva abaixo: 

 

– Em uma aldeia da Mancha (que é um pedaço da Espanha), vivia um fidalgo daí 

uns cinquenta anos, dos que têm lança atrás da porta, adarga antiga, isto é, escudo de 

ouro, e cachorro magro no quintal – cachorro de caça. (LOBATO, 1960, p.17) 

  

No fragmento apresentado, o modo de organização descritiva é composto por meio de 

categorias de língua, como os substantivos “aldeia”, “fidalgo”, “lança”, “adarga”, etc. que 

nomeiam os seres fazendo-os existir no texto; as locuções adjetivas “da Mancha”, “uns 

cinquenta anos”, “de ouro”, “de caça”, os adjetivos “antiga”, “magro” e as orações adjetivas 

“que é um pedaço da Espanha”, “dos que têm lança atrás da porta, adarga antiga, isto é, 

escudo de ouro, e cachorro magro no quintal – cachorro de caça” qualificam os seres, 

restringindo-lhes o significado; e as categorias dos advérbios e adjuntos adverbiais, como 

“Em uma aldeia da Mancha”, “atrás da porta”, “no quintal” localizam e situam os seres no 

espaço e tempo da narrativa. 

A descrição realizada pela personagem Dona Benta, nesse fragmento, apresenta o 

personagem Dom Quixote às crianças e, a fim de concretizar seu projeto de fala, a 

enunciadora identifica o ser, “o fidalgo”, entre outros seres, relacionando-os, o qualifica por 

meio de suas posses e o localiza-situa em tempo e espaço específicos. Assim, tal sequência 

descritiva permite significar que Dom Quixote era um homem de meia idade, pertencente à 

classe média, habitante de uma cidade da Espanha e possuidor de objetos caros à cavalaria 

andante.  

Essa descrição, contudo, é realizada de forma mais ou menos objetiva, já que, apesar 

de as categorias de língua que identificam, caracterizam e localizam-situam o personagem 

serem de origem objetiva, a apreensão das características voltadas para o contexto da 

cavalaria andante medieval se dá por meio da implicitude, de um arquétipo socialmente 

instituído entre os sujeitos sociais. Nesse sentido, mesmo que haja uma apreensão comum 

entre os interlocutores, pela descrição de objetos e locais concretos, a subjetividade faz-se 

presente, visto que os referentes evocam imaginários partilhados pelos interlocutores, ou seja, 
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um julgamento realizado com o auxilio de saberes partilhados entre os sujeitos sobre o que 

representa um homem possuidor de tal postura, posicionamento social e de tais utensílios. 

Assim como acontece com a linguagem verbal, a linguagem não verbal ou verbo-

visual também carrega em si as possibilidades de proceder a encenação descritiva. No entanto, 

os componentes que preenchem essa modalidade discursiva em textos dessa natureza são 

operacionalizados por meio da relação icônica existente entre o que é mostrado e o valor 

psicossociocultural que é extraído do mesmo. Assim, mediante ao conhecimento sociocultural 

compartilhado entre os interlocutores, as imagens, com seus traços, cores, dimensões e 

posicionamento, também são capazes de descrever, mostrando os seres, preenchendo todos os 

componentes da modalidade descritiva mencionados. Vejamos: 

 

 
Figura 6. Fragmento de Dom Quixote das crianças em quadrinhos (Simas, 2012, p.11) 

 

 Na figura 6, retirada da obra Dom Quixote das crianças em quadrinhos, de André 

Simas, a ilustração e o texto verbal descrevem o personagem Dom Quixote, nomeando-o, 

qualificando-o e situando-o. No entanto, enquanto o texto verbal situa-o em uma cidade 

definida, a Mancha, na Espanha, o identifica como Alonso Quijana e o qualifica como nobre e 

fidalgo, as imagens dão prosseguimento à descrição ao apresentar mais informações sobre a 

personalidade do personagem. 

 Assim, ao situar um homem, sentado em uma cadeira confortável, em uma sala repleta 

de livros, demonstrando a leitura como ocupação, a imaginação proporcionada pela mesma e 

o prazer que retira dessa atividade, as imagens procedem a continuidade da descrição, 
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identificando Alonso Quijana como um homem de posses, devido às suas vestimentas e ao 

lugar que ocupa, com móveis de boa; caracteriza-o como culto, ilustrado, leitor assíduo, 

devido à prática da leitura e, principalmente, devido à quantidade de livros ao seu redor e não 

apenas guardados e fechados na estante, criativo, tendo em vista os pensamentos e ideias 

advindos da prática da leitura; além disso, restringe o lugar ocupado por esse ser, uma sala de 

livros, em uma residência situada na cidade da Mancha, na Espanha, situando-o mais 

definidamente no espaço da narrativa qualidade. Tais interpretações são possibilitadas pelas 

referências dadas pelos ícones que, por serem socioculturalmente difundidos entre os sujeitos 

por meio de um processo de intericonicidade, ativam um imaginário específico, já que as 

imagens são enquadradas em uma situação e temática específicas, as quais lhes atribuem 

sentido. 

 Essas interpretações da encenação descritiva imagética, apesar de serem estabelecidas 

por meio da relação de semelhança entre as imagens e a realidade dos seres e objetos, também 

partem de uma interpretação mais ou menos objetiva da realidade, uma vez que a iconicidade 

das imagens, a princípio, permite a extração de um sentido denotado, no entanto, as 

interpretações advindas da observação das mesmas somadas aos conhecimentos de mundo do 

sujeito interpretante permitem que objetos como cadeira de madeira, vermelha e acolchoada, 

não signifiquem apenas isso, mas, sobretudo, a nobreza, a imponência, o conforto dos quais 

desfruta o personagem. Essa característica do código imagético possibilita-nos perceber que a 

finalidade da modalidade descritiva, nesse caso, mesmo partindo da objetividade, somente se 

concretiza a partir da subjetividade empregada no código imagético e, principalmente, “do 

efeito de sentido que resulta do encontro entre os efeitos visados e os efeitos produzidos” 

(CHRARAUDEAU, 2013, p. 390), ou seja, da interação entre os sujeitos e da ativação de 

imaginários compartilhados pelos mesmos sobre o tema tratado pela imagem. 

 Esses procedimentos que constituem o modo de organização descritivo, como visto, 

estão presentes não só nas parcelas de texto verbal, mas também naquelas imagéticas. No que 

concerne ao gênero história em quadrinhos, a presença da verbo-visualidade possibilita a 

construção de significados que são produzidos a partir das relações entre palavras e imagens. 

A leitura do código imagético, nesse sentido, torna-se fundamental, já que, não só mostra o 

que já foi dito pelo verbal, mas, sobretudo, acrescenta às informações dadas e, preenchendo 

informações por meio do uso de uma modalidade descritiva, demonstra a intencionalidade do 

sujeito enunciador de fazer-conhecer o personagem Dom Quixote de La Mancha. 
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4.2 A encenação narrativa 

 

 Ao explicitar o que é da ordem do narrativo, Charaudeau (2008), mais uma vez 

enfatiza a problemática que consiste na distinção entre narrar e descrever. Segundo o autor, 

narrar difere de descrever na medida em que é baseado numa lógica organizacional coerente 

que tem como princípio uma abertura e um fechamento.  

 Genette (1976) também destaca as nuances entre a descrição e a narração, enfatizando, 

assim como também faz Charaudeau, que: 

 

Toda narrativa comporta com efeito, embora intimamente misturadas e em 

proporções muito variáveis, de um lado representações de ações e de 

acontecimentos, que constituem a narração propriamente dita, e de outro 

representações de objetos e personagens, que são o fato daquilo que se denomina 

hoje a descrição. (GENETTE, 1976, p. 262) 

 

 Nesse sentido, destaca o autor, que a descrição é indispensável à narração, uma vez 

que para existência de ações ou acontecimentos é necessária a existência de seres, 

identificados e qualificados que possam fazer acontecer tais ações. Assim, ressalta que, apesar 

de ser possível a existência da descrição sem dependência da narração, o contrário não ocorre, 

contudo, em toda narrativa, a descrição é vista como um princípio estilístico ou explicativo do 

fato narrado, que produz um efeito de veracidade do relato, e, por isso, é subserviente à 

narração. 

 Charaudeau, ao observar a natureza linguística dos modos de organização do discurso 

que são utilizados mediante a uma intencionalidade do Eu e a situação na qual este e seu 

pressuposto interlocutor interagem, postula que a narrativa pode ser tanto um meio como uma 

realização. Sendo um meio de organizar o relato, o narrativo serve à narração podendo 

mesclar-se a outros modos, como o descritivo. Sendo a realização do relato, obedece a uma 

lógica, na qual existem actantes, seres que desempenham ações; processos, que ligam as 

ações desempenhadas pelos actantes, significando-as na medida em que uma determina a 

outra; e sequências, realizadas por um encadeamento de ações que tem como princípio um 

fim. Essa lógica narrativa, que compõe a própria narração e não o modo de fazê-la, é 

produzida sob o viés de um contrato comunicativo entre sujeitos sociais (autor e leitor) e 

sujeitos discursivos (narrador e destinatário), dotados de intencionalidades, em dada situação 

de comunicação, que determinam a seleção do modo de organização discursiva, construindo, 

assim, a encenação narrativa. 
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 Assim, Charaudeau postula que a sequência de ações que compõem o modo de 

organização narrativo somente tem fundamento a partir do processo de narração que se 

constrói sob dois processos: a organização da lógica narrativa e a encenação narrativa. Esta é 

encenada por um Eu, duplamente articulado entre autor-indivíduo/escritor, ser do mundo real, 

pertencente ao mundo extratextual, situacional, e um narrador historiador/contador, “ser de 

papel”, pertencente ao espaço interno da narrativa; e um Tu, que se vê dividido entre o 

destinatário ideal do fato narrado e o leitor, ser do mundo real, dotado de uma competência de 

leitura. 

 A organização da lógica narrativa, por sua vez, se realiza na coerência do 

desencadeamento de ações, dependentes dos papéis desempenhados pelos actantes, dos 

processos que ligam as ações e da sequência temporal que, como já foi dito, obedece à um 

princípio de finalização do fato narrado. 

 Por entender que a organização da lógica narrativa é mais facilmente compreensível 

com a análise textual, ela será retomada e melhor explicitada no capítulo de análise do corpus. 

 No que consiste à encenação narrativa, sua configuração, precisa ser esplanada aqui, 

uma vez que, a existência de um indivíduo, dotado da intencionalidade de narrar, é fator 

essencial para a existência da narrativa, conforme expõe Charaudeau:  

 

Para que haja narrativa, é necessário um contador (que se poderá chamar de 

narrador, escritor, testemunha, etc.), investido de uma intencionalidade, isto é, de um 

querer transmitir alguma coisa (uma certa representação da experiência do mundo) a 

alguém, um “destinatário” (que se poderá chamar de leitor, ouvinte, espectador, etc.) 

e isso, de certa maneira,  reunindo tudo aquilo que dará um sentido particular à sua 

narrativa. (Charaudeau, 2008, 153) 

  

E, nas histórias em quadrinhos, objeto de análise desse estudo, a relação desse 

indivíduo com o fato narrado é, no mínimo, problemática, já que a organização da encenação 

da narração quadro a quadro, na maioria das vezes, demanda o apagamento do narrador, 

deixando em evidência apenas a atuação dos personagens.  

Mesmo não tratando particularmente de histórias em quadrinhos, mas sim da narrativa 

em si, Genette (1976) já havia problematizado esse apagamento da voz narradora, ao destacar 

a dramatização como uma das fronteiras da narrativa, impedindo a delimitação de limites 

entre mimesis (poesia dramática) e diegese (poesia narrativa). Retomando conceitos da 

literatura clássica, o autor problematizou a realização do discurso direto nas epopeias de 

Homero que, em meio às sequências narrativas, dá espaço à dramatização do discurso do 

personagem, propiciando o apagamento total da voz narradora em alguns momentos.  
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Essa representação dada a partir do apagamento da voz narrativa, seria, de acordo com 

Genette, a imitação da fala dos personagens que faz com que a narrativa seja uma 

representação da realidade, seja ela real ou ficcional, conforme destaca o autor: “o único 

modo empregado pela literatura como representação é o narrativo, equivalente verbal de 

acontecimentos verbais e também de acontecimentos não verbais” (GENETTE, 1976, p.261). 

Dessa maneira, pode ser depreendido que a narrativa imita tanto ações quanto falas e que os 

diálogos que aparecem em meio ao relato são a imitação da interação vivida por seres 

pertencentes ao universo narrado. 

Dessa mesma forma, as histórias em quadrinhos, ao simularem por meio da palavra e 

da imagem a interação entre os personagens, em espaço e tempo definido, procedem a uma 

encenação narrativa, na qual palavra e imagem constroem uma sequência de ações ou 

acontecimentos narrados por alguém. A voz narrativa, muitas vezes apagada
20

, é atualizada 

por meio do espaço externo da encenação narrativa, no qual se sabe haver um (ou alguns) 

indivíduo-autor, conforme postula Charaudeau, produtor do enredo ficcional encenado. Além 

disso, a estrutura composicional do gênero, mediante a certas necessidades atualizadas pela 

própria narrativa, deixa ouvir a voz de um narrador, pertencente ao espaço interno, que fala, 

inúmeras vezes, através das legendas.   

Assim, no que tange aos componentes da encenação discursiva postulados por 

Charaudeau, interessa-nos mais aqueles referentes ao espaço de enunciação da narrativa 

ficcional que, segundo o autor, são encenados por um “narrador-contador”, que cria uma 

história segundo sua própria fantasia e convoca um “leitor-destinatário” ideal, que é 

convocado a receber a história contada como inventada (CHARAUDEAU, 2008, p.187). 

De acordo com o teórico, esse enunciador, ser de papel, que age discursivamente no 

interior da narrativa, não pode ser confundido com o autor, indivíduo que possui uma 

identidade social, o narrador é, portanto, uma instância discursiva criada apenas para a 

narrativa em questão e pode manifestar-se, enquanto instância que conta, de diferentes 

formas: 

i. Enquanto instância que conta a história de um outro – nesse caso, narrador e 

personagem são entidades distintas, e o primeiro pode atuar de duas formas: sendo totalmente 

exterior aos fatos narrados (extradiegético) ou como testemunha dos acontecimentos narrados 

(intradiegético). No primeiro caso, o narrador faz total uso do modo delocutivo de 

enunciação, produzindo um discurso relatado sobre o outro (3ª pessoa); no segundo, por sua 
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 Charaudeau também prevê esse apagamento da instância narradora quando destaca que o narrador pode 

esconder-se ou manifestar-se por procedimentos de intervenção diversos. (CHARAUDEAU, 2008, p.194) 
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vez, o modo elocutivo (1ª pessoa) pode aparecer, mas, como observador dos fatos 

testemunhados, esse narrador respeita o princípio da delocução e seu foco recai sobre o outro 

(o herói da narrativa) e não sobre si mesmo. 

ii. Enquanto instância que conta sua própria história – a história obedece ao princípio da 

elocutividade (1ª pessoa), sendo narrador e herói uma mesma pessoa. 

iii. Enquanto várias vozes narrativas – há uma integração ou um encaixamento de histórias 

na narrativa, que é contada por um narrador primário que conta o fato relatado por outro (s) 

narrador tido como secundário. Nesse caso, o narrador secundário pode ser testemunha do 

fato narrado, e o narrador primário intervém pouco ou nada na narrativa, podendo ser até 

mesmo apagado; ou ainda, esse narrador secundário pode ser o personagem principal da 

história e, nessa condição, o narrador primário intervém explicitamente na realização do 

dispositivo da narração. 

 Segundo Charaudeau (2008, p.198) o narrador pode manifestar-se em relação ao 

personagem por meio de dois pontos de vistas distintos: o ponto de vista objetivo, o saber do 

narrador parte da simples observação da exterioridade do personagem; e o ponto de vista 

subjetivo, que apela para a interpretação do narrador sobre o personagem, tentando descrever 

até mesmo seus pensamentos. 

 Nas histórias em quadrinhos, a construção da narrativa se dá a cada quadro, no 

momento de encenação verbo-visual, sendo o narrador, quase sempre apagado, o produtor de 

um enredo dramático que, ilustrado, ganha vida e sequência no momento do contato com o 

leitor. Por assim dizer, nesse gênero textual, o narrador é, quase sempre, exterior à narrativa, 

uma vez que não participa dos fatos narrados. 

 Na próxima seção, a composição estrutural do gênero história em quadrinhos auxilia-

nos no entendimento da organização da lógica e da encenação da narrativa, da qual o papel 

desempenhado por aquele que conta é essencial para a interpretação dos fatos narrados. 

 

4.3 Uma encenação quadro a quadro: o gênero HQ e sua estrutura composicional  

 

As histórias em quadrinhos ou comics são um hipergênero textual (Xavier, 2016, 

p.50) que engloba muitos outros, tais como a tira, a charge, o cartum, a literatura em 

quadrinhos, que também fazem uso da verbo-visualidade para produção de sentidos e, de 

acordo com Iannone e Iannone (1994), estão presentes nas culturas letradas há mais de um 

século, tendo em vista que, já em meados do século XIX, cartunistas europeus e norte-

americanos começaram a investir na relação entre palavra e imagem, proporcionando 
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gradativamente inovações aos sentidos dados pelos cartoons (caricaturas) que produziam. No 

entanto, os autores evidenciam que a criação da lâmina21 The Yellow Kid (O garoto amarelo), 

por Richard Outcault, datada de 1896, marca a composição das histórias em quadrinhos, 

conforme temos atualmente, estruturada numa sucessão de quadros que apresentam 

personagens constantes, legendas e falas organizadas em balões e tratam de temáticas 

diversas, das quais predominam temas infantis e críticas cômicas sobre valores humanos, 

sociais e/ou políticos. 

O sucesso das histórias em quadrinhos, entretanto, se concretiza em meados do século 

XX, mais especificamente no pós Segunda Guerra Mundial, em que as HQs de heróis norte-

americanos são difundidas pelo mundo inteiro, sendo, muitas vezes, não só traduzidas como 

também adaptadas ao contexto cultural. A difusão do estilo trouxe o surgimento de histórias 

em quadrinhos que ficaram consagradas em diversos países do mundo, como as Histórias de 

Walt Disney, Quino, Ziraldo, Henfil, Maurício de Sousa e outros. 

Atualmente, apesar de ter perdido força em relação ao período de sua ascensão, a HQ, 

de acordo com Patati e Braga, ainda é “um dos mais difundidos meios de fabulação visual e 

popular do planeta” (PATATI & BRAGA, 2006, p.9), constituindo-se como “importante 

ferramenta na construção do imaginário coletivo de povos ocidentais e orientais” (idem, 

ibdem, p.12). Nessa medida, tem sido constantemente utilizada tanto como gênero que 

permite a veiculação de opiniões e críticas, quanto como suporte para adaptação de narrativas 

consagradas. Além disso, seja em forma de tiras, charges e cartuns, que carregam o humor, ou 

em forma de livros e gibis que, narram ou adaptam histórias, vem ganhando cada vez mais 

espaço no contexto escolar, uma vez que a indicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Língua Portuguesa de que o ensino contemple uma diversidade de gêneros, dentre os quais 

está a HQ e seus subgêneros (BRASIL, 1998, p.23-24), tem permitido cada vez mais a 

abordagem dos mesmos no cotidiano escolar. 

Os quadrinhos, segundo Mendonça (2010, p.210), são um gênero “facilmente 

identificável dada a peculiaridade dos quadros, dos desenhos e dos balões”, cujo sentido final 

da narrativa é depreendido, principalmente, pela estrutura visual que, numa relação de 

complementariedade com o código verbal, provoca sentidos, na maioria dos casos, conotados.  

Sobre a construção dos sentidos provocados da interrelação entre palavra e imagem 

nas HQs, Cirne assinala que:  
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 Equivale à história em quadrinhos editada em uma única página e que se difere das tiras cuja composição da 

história se dá com três ou quatro quadros, dispostos lado a lado. (IANNONE & IANNONE, 1994, p.26) 
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a ‘banda desenhada’ [Histórias em quadrinhos] forma-se como um agenciamento/ 

desencadeamento de imagens que se estruturam e se articulam a partir de cortes 

espaciais e temporais (cortes gráficos), gerando um tempo narrativo capaz de 

problematizar o tempo de leitura; isto é, o tempo narrativo – apesar de toda sua 

carga semiótica – resolve-se formalmente no interior do tempo da leitura. Ou 

melhor: o tempo de leitura interfere no tempo narrativo. (CIRNE, 1990, p.13) 

 

Nesse sentido, na composição da história quadro a quadro, as imagens, bem como os 

traços que a formam e os discursos que as acompanham, dispostos numa sucessão de quadros, 

dão progressão à narrativa que ocorre em tempo presente, de acordo com a sucessão de fatos 

mostrados pelas imagens, assim as imagens orientam o tempo narrativo, sendo elemento 

fundamental para o entendimento das ações. É no decorrer da leitura da verbo-visualidade de 

cada quadro, então, que se depreende o tempo da narrativa e não somente através da leitura 

dos balões e legendas que contêm o texto verbal, logo é o processamento de inferências dadas 

a partir da complementariedade entre texto verbal e não verbal que comanda os sentidos do 

andamento da história. 

Essa estrutura sincrética das histórias em quadrinhos apresenta uma infinidade de 

características que, principalmente por meio da plasticidade do signo icônico (como os 

desenhos e os formatos dos balões), pode provocar efeitos diversos para o leitor, como 

sensações de dor, angústia, alegria, etc. Iannone e Iannone (1994) evidenciam que 

  

Em sua estrutura usual, a história em quadrinhos compõe-se de quadros que 

combinam dois meios de comunicação distintos: desenho e texto. Seu veículo 

principal é o próprio quadrinho, também denominado “vinheta”, criado para 

transmitir uma mensagem. Juntando-se dois ou mais quadros para contar uma 

história, obtém-se uma sequência. É ela que sugere o movimento ou, em outras 

palavras, a ação da história. (IANNONE & IANNONE, 1994, p.60) 
 

Nesse sentido, pode-se dizer que são elementos comuns das histórias em quadrinhos as 

imagens, o texto verbal e a sequência de quadros. No entanto, os autores evidenciam que 

esses elementos, possuem diversas características, dentre as quais pontuamos as mais 

recorrentes, apoiando-nos na leitura dos autores citados. Para uma melhor explicitação 

didática, dividir-se-ão os elementos em dois grupos: o icônico e o verbal. 

1. Icônico: diz respeito aos elementos imagéticos, suas formas, assim como a 

focalização e angulação em que aparecem. São elementos icônicos comuns na construção dos 

sentidos das histórias em quadrinhos: 

 A paginação ou diagramação dos quadros: aparecem, na maioria das HQs, em uma 

sequência de quadros, normalmente de mesma forma e tamanho, que devem ser lidos 

no sentido horizontal, da esquerda para a direita, de cima para baixo (com exceção dos 
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mangás japoneses, que apresentam um direcionamento de leitura distinto), conforme 

aparecem nas tiras. 

 A imagem: diz respeito ao desenho contido no interior do quadro. O desenho 

apresenta cenário, personagens e organiza a leitura de acordo com a distribuição das 

imagens em cada quadro, evidenciando a sequência, o tempo e o espaço em que 

ocorrem as ações. 

 O enquadramento: refere-se às disposições das imagens dentro dos quadros. Tais 

imagens podem ser enquadradas de acordo com a intenção do quadrinista de destacar 

o que acontece ao redor do personagem, de enfatizar uma única ação ou sentimento, 

etc. Assim, o enquadramento das imagens pode ser realizado em plano geral, ou seja, 

“quando o quadrinho traz todo o conjunto (cenário e personagens)” (IANNONE & 

IANNONE, 1994, p.64); em plano total, que acontece quando “a preocupação reside 

em mostrar o personagem por inteiro” (idem, ibdem, p.64); em primeiro plano, 

quando o quadro “limita-se a exibi-lo a partir dos ombros” (idem, ibdem, p.64); em 

plano médio, quando o personagem é apresentado a partir da cintura; em plano 

americano, quando há a apresentação a partir dos joelhos do personagem; e em plano 

de detalhe, que ocorre quando há o foco em um único ponto específico. Esses planos, 

segundo os autores, podem ser desenhados sob ângulos de visão: o frontal, no qual “a 

ação é vista de frente; no ângulo superior, de cima para baixo; no ângulo inferior, de 

baixo para cima” (IANNONE & IANNONE, 1994, p.66). Tais ângulos auxiliam na 

produção de efeitos ou movimentos da história. 

 Os personagens: são divididos em heróis e coadjuvantes, sendo aqueles os 

personagens principais e estes, os secundários com quem o herói contracena. Assim 

como nos contos, romances, cinema, etc., nas histórias em quadrinhos, os personagens 

também podem ser divididos entre mocinhos e vilões, representando “tipos” 

embasados em arquétipos, modelos, difundidos na memória coletiva de diversas 

sociedades, ou ainda, ser representado segundo uma inversão de valores, como ocorre 

com os anti-heróis.  

2. Verbal: refere-se à parcela de texto verbal que complementa os sentidos dados pelas 

imagens nos quadros. Pode aparecer em quatro ocasiões: nas falas, que apresentam os 

diálogos entre os personagens; nos pensamentos, sonhos, imaginações ou ideias dos mesmos; 

nas legendas, que carregam a voz do narrador e trazem informações necessárias ao 

entendimento da história; e nas onomatopeias, ou seja, representações gráficas dos sons 

produzidos nas histórias. Todos esses textos verbais não significam puramente a partir do que 
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dizem, seus significados são firmados nos elementos que os carregam e que, a partir de 

conhecimentos partilhados entre os interlocutores, deixam explícito parte da intenção desses 

textos, ou seja, quando representam um diálogo, uma informação, etc. São elementos que 

compõem a linguagem verbal dos quadrinhos: 

 Os balões: podem conter textos verbais, sinais gráficos ou imagens e carregam a fala, 

pensamento ou sonho de determinado personagem. O que distingue o conteúdo é o 

formato do balão, cuja forma, mais comumente aparece em “formato arredondado e 

com um rabicho em sua parte inferior” (IANNONE & IANNONE, 1994, p.69), no 

entanto, quando aparece com todo contorno em linha contínua, representa a fala do 

personagem, ou com o rabicho em forma de pequenas bolhas, representa pensamento 

ou sonho. Outros formatos também são utilizados transmitindo diferentes significados: 

um balão com vários rabichos significa que vários personagens falam ao mesmo 

tempo; o balão com linhas tracejadas significa que o personagem está falando baixo ou 

sussurrando; o balão com linhas tremidas e/ou irregulares pode representar alteração, 

grito; vários balões interligados, expressam que o personagem fala seguidamente com 

pequenas pausas.  

 Texto: refere-se ao conteúdo dos balões e aparece, normalmente, em linguagem 

coloquial, seguindo os padrões da história, a posição psicossocial do personagem, etc. 

 Legenda: representa a voz do narrador e traz informação relevante para o 

entendimento do contexto. Normalmente aparece na parte superior, dentro de um 

quadrado ou retângulo, desenhado com linhas retas e contínuas. 

 Onomatopeias: são representações gráficas de sons diversos e são produzidas de 

acordo com a criatividade do quadrinista e, principalmente, a partir de alguns usos 

consagrados pelas histórias em quadrinhos. Segundo Iannone e Iannone (1994, p.74), 

grande parte das onomatopeias originaram-se de verbos da língua inglesa e se 

consagraram em quadrinhos do mundo todo, como, por exemplo, “click”, que 

significa estalar/ desligar, “crack”, quebrar/ rachar, “smack”, beijar, etc. 

Esses elementos icônicos e verbais podem ser ilustrados com os fragmentos do Dom 

Quixote das Crianças em quadrinhos (SIMAS, 2012) explicitados nas figuras 7, 8 e 9, que 

seguem: 
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Figura 7. Fragmento de Dom Quixote das crianças em quadrinhos (SIMAS, 2012, p. 13) 

 

 

 

 
Figura 8. Fragmento de Dom Quixote das crianças em quadrinhos (SIMAS, 2012, p. 20) 

 

 

 
Figura 9. Fragmento de Dom Quixote das crianças em quadrinhos (SIMAS, 2012, p. 52) 
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Como visto, vários elementos auxiliam a composição da história dentro dos quadros 

para formar as cenas da narrativa em quadrinhos, tais elementos denotam uma informação do 

texto que deve ser considerada pelo leitor para a produção final do sentido. O 

desconhecimento desses elementos pode impossibilitar a efetivação de alguns efeitos de 

sentido, provocando prejuízos de entendimento.  

Sobre esses elementos é importante salientar, ainda, que não só eles, mas também a 

materialidade que os formam, como as linhas que envolvem as onomatopeias, e que, 

normalmente, apresentam certa equivalência em relação ao que querem dizer; o tamanho das 

letras, que podem equivaler ao sussurro, fala normal, tom de voz alterado, etc. renovam 

sentidos ao todo textual. Todos esses elementos significam numa interrelação com o que 

demonstra a imagem e, mais do que isso, são símbolos que significam por meio de uma 

convenção que precisa fazer parte do repertório de conhecimentos do leitor. 

Nessas circunstâncias, esses elementos constituintes da lógica narrativa, conforme 

mencionado, atualizam sentidos para o leitor, por meio da requisição de saberes deste sobre o 

gênero lido. Essa peculiaridade permite explicitar que há um contrato entre a instância de 

produção e a de interpretação, uma vez que aquela, enquanto produtora de sentidos, lança mão 

de um tipo de enunciação apropriada para a situação comunicativa (narrativa quadrinizada), 

uma vez que conta com um destinatário ideal, possuidor de conhecimentos necessários ao 

entendimento da maneira narrada, conforme pode-se observar com o fragmento exposto na 

figura 10: 

  
Figura 10. Fragmento de Dom Quixote das crianças em quadrinhos (SIMAS, 2012, p. 40) 
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O fragmento exposto na figura 10 ilustra o momento da narrativa de Dona Benta em 

que Sancho Pança, após ter sofrido uma brincadeira de mau gosto na ilha que recebeu para 

governar, resolve abandonar tal ilha e ir atrás de Dom Quixote, e como as crianças recebem 

essa notícia.  

Com o sequenciamento dos quadros, é possível perceber a passagem temporal da 

história, já que a paginação, elemento icônico dado pelo seguimento dos quadros, demonstra-

nos a organização dos acontecimentos, assim, sabemos que a reação de indignação de Emília 

por saber que, além de enganado, Sancho ainda cai num buraco, se dá logo após a narrativa da 

situação vivida pelo companheiro de Dom Quixote, situação esta narrada por Dona Benta. Da 

mesma forma, o enquadramento das imagens e a angulação das mesmas explicita o efeito de 

sentido que o quadrinista deseja transmitir para o leitor, assim, no primeiro quadro, por 

exemplo, vemos a imagem enquadrada em primeiro plano com ângulo superior, dando realce 

à descoberta de Dom Quixote de que Sancho e seu burrinho tinham caído no buraco; no 

segundo, por sua vez, vemos Emília e Dona Benta mostradas por inteiro, em primeiro plano e 

ângulo frontal, o que enfatiza a posição de diálogo das personagens e, principalmente, a 

atitude acolhedora de Dona Benta, de quem não só narra, mas também se dispõe a ouvir e 

mediar a interpretação das crianças; no último quadro, a imagem é disposta em plano médio e 

ângulo frontal, já que a maioria dos personagens são desenhados da cintura para cima e 

mostrados de frente.  

Além desses elementos icônicos, os verbais complementam a significação dos fatos 

narrados. No primeiro quadro, o retângulo disposto na parte esquerda superior e não 

direcionado a nenhum personagem demonstra a fala de um terceiro, não participante do 

acontecimento, mas que o relata; é a legenda que destaca a voz de Dona Benta, personagem-

narradora, que relata o acontecimento, enquanto a imagem mostra-o. Os balões de fala 

direcionados aos personagens, nos quadros seguintes, denotam a quem pertence o discurso 

expresso nos balões e como eles são pronunciados pelos personagens; o formato arredondado 

e com um rabicho na parte inferior denota que os personagens apenas dialogam, sem qualquer 

alteração no tom de voz; no último quadro, no entanto, em que a palavra “pipoca” é disposta 

em um balão com formato tremido e/ou irregular, entende-se que as crianças, de maneira 

uníssona, comemoram a chegada da pipoca. 

Contudo, o discurso narrado, visto na superfície materializada dos quadros, obedece à 

lógica da encenação narrativa, cujo dispositivo compreende, segundo Charaudeau, dois 

espaços: um externo e um interno, e quatro sujeitos: dois, igualmente, externos e dois 

internos, demonstrando-nos que o que vemos na superfície é produto do relato de um sujeito 
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autor que se dispõe, segundo os dados do contrato de comunicação no qual está inserido, 

encenar discursivamente um relato realizado de maneira apropriada à situação.  

Assim, conforme foi demonstrado com o circuito dos sujeitos da linguagem no 

capítulo 3.1, o dispositivo da encenação narrativa
22

 conta com uma situação de comunicação 

(extratextual) vivenciada por dois sujeitos sociais, na instância do Eu, o indivíduo-autor-

escritor, e, na instância do Tu, o indivíduo-leitor real, com sua competência de leitura. No 

circuito interno, do dizer, atuam dois protagonistas, na instância do Eu, o historiador/narrador, 

contador de uma história real ou fictícia, e, na instância do Tu, o leitor destinatário, idealizado 

pela instância de produção, com conhecimentos necessários e desejados. 

Contudo, apesar das histórias em quadrinhos fazerem parte de um domínio narrativo, 

esse circuito que dá conta da encenação narrativa não basta para a encenação narrativa 

quadrinizada, visto que nesta é criado um “circuito interno-interno” no qual atuam sujeitos 

dotados de identidade social e discursiva, que interagem entre si por meio de um contrato de 

troca imediata, ou seja, dialogal.  

O uso da verbo-visualidade no gênero quadrinho permite à narrativa apresentar uma 

característica contratual distinta da que ocorre com narrativas puramente verbais. Nas HQs, as 

identidades dos sujeitos do espaço interno são múltiplas, uma vez que a narrativa é preenchida 

por dois espaços de enunciação: aquele correspondente aos sujeitos reais, com suas 

identidades sociais e discursivas (autor e leitor) e outro correspondente à encenação dos 

personagens que também apresentam identidades sociais e discursivas específicas para cada 

ato.  

 Essa peculiaridade ocorre devido a essência verbo-visual das histórias em quadrinhos 

cuja característica de dar vida e ação aos personagens por meio, principalmente, das imagens 

e dos balões com falas que apaga, em grande parte dos casos, a presença do narrador. Nesse 

caso, em narrativas do gênero, a criação de personagens materializados pelas imagens 

inaugura no espaço interno um outro espaço que abriga também uma situação com atores 

reais (comunicantes e interpretantes) que geram discursos adequados ao ato de linguagem em 

que se veem engajados, conforme destaca Xavier: 

 

[...] na enunciação narrativa, o narrador produz, discursiva e textualmente, um 

universo ficcional em que as personagens dialogam (espaço intratextual). Baseando-

se em Mello (2004, p.95), é possível dizer que as personagens são sujeitos de uma 

enunciação existente no nível discursivo, em um projeto de fala do narrador (EUe). 

Assim, as personagens são EUe, TUd e TUi uma para as outras e projetam, ao 

mesmo tempo, um TUd que é o leitor ideal idealizado e projetado pelo EUc em sua 

                                                           
22

 Ver dispositivo (Charaudeau, 2008, p.184) 
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produção discursiva. E ainda existe um TUi, que é o leitor real da história. 

(XAVIER, 2017, p.123-124). 
 

Nesse sentido, para o gênero estudado, utilizar-se-á o Dispositivo da Encenação 

Narrativa nos quadrinhos, de Xavier (2017) – diagrama 4 –, no qual se observa uma dupla 

mise-en-scène: “uma no mundo da representação, dos personagens, e outra no mundo da 

produção e da interpretação dos quadrinhos” (XAVIER, 2016, p.138): 

 

 
Diagrama 4. Dispositivo da Encenação Narrativa nos quadrinhos (XAVIER, 2017, p.122) 

 

Nesse circuito, produzido pela autora especificamente para a narrativa em quadrinhos, 

lê-se um duplo espaço interno no qual atuam, na produção e recepção da história, um narrador 

implícito e um leitor idealizado, respectivamente, que constroem a narrativa por meio da 

interação via leitura, da qual a encenação vivida pelos personagens é produto de um mundo 

imaginado relatado. 

Em relação à instância de produção, nesse circuito, sua configuração se dá, ao menos, 

pela participação de três sujeitos implícitos na narrativa, são eles: o autor-indivíduo, ser do 

mundo real, com sua identidade social, independente de sua relação profissional; o autor-

quadrinista, ser do mundo real, que exerce o direito à palavra por meio de sua identidade, 
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legitimada pela função que exerce frente à editora e aos seus leitores; e o sujeito-narrador, voz 

enunciativa das duas instâncias anteriores, que exerce, no texto, a função de relatar os fatos. 

Tais sujeitos, apesar de pertencerem à espaços distintos – os dois primeiros ocupam o espaço 

externo, da situação (do fazer), enquanto o narrador, o espaço interno da enunciação (da 

encenação discursiva) – na encenação narrativa dos quadrinhos, podem ser vistos como 

pertencentes a um espaço externo aos fatos narrados, já que o discurso por eles produzido 

manifesta-se implicitamente na existência e fala dos personagens. O que os distingue, todavia, 

é a natureza linguística do narrador – ser papel, por isso ocupante de um espaço externo-

interno – e a natureza situacional, extralinguística do autor-indivíduo/quadrinista – ser do 

mundo real, por isso ocupante de um espaço externo-externo. 

O mesmo se dá com a instância de interpretação, a qual, mesmo sendo formada por 

um indivíduo interno, idealizado pelo “eu”, e por outro externo, leitor real do texto, possui 

dois espaços externos, sendo um externo-externo, onde se encontra o leitor real, e outro 

externo-interno, onde se encontra o leitor idealizado pela instância de produção. Este leitor 

idealizado, no entanto, mesmo sendo um “ser de papel” é externo à narrativa, visto que, na 

dramatização do discurso mostrado, o sujeito destinatário é aquele a quem o comunicante-

personagem acredita dirigir-se. 

Além desses sujeitos pertencentes ao espaço externo e interno da narrativa, a 

encenação narrativa dos quadrinhos, por ser materializada pelas imagens que simulam o 

gênero diálogo presencial, inaugura mais dois espaços de produção e interpretação, a partir da 

identidade social e discursiva que cada personagem enquadrado deixa perceber. Os 

personagens também são comunicantes e interpretantes, participantes do espaço externo do 

ato de linguagem, e enunciadores e destinatários, participantes do espaço interno do ato de 

linguagem.  

A situação descrita por Xavier pode ser ilustrada pela figura 11: 

 
Figura 11. Fragmento de Dom Quixote das crianças em quadrinhos (Simas, 2012, p.9) 
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Nela é possível observar uma cena da história, na qual Dona Benta chega a casa e 

descobre que a obra de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, foi retirada da 

estante. Diante da situação de Visconde, que se encontrava achatado e sem possibilidades de 

falar, e Emília, que supostamente
23

 deve ter colocado a culpa do feito no mesmo, a bondosa 

senhora interpela a boneca, indiretamente, sobre a situação, como quem finge acreditar no que 

ela diz, pois, ao mesmo tempo em que pergunta, deixa evidente a sua desconfiança, 

mascarando sua intenção de descobrir a verdade sobre os fatos. 

Nesse espaço da narrativa, no qual se veem os personagens encenando papeis sociais e 

discursivos, estes coerentes com a situação comunicativa e com a posição social que ocupam, 

é possível perceber que os personagens são comunicantes e interpretantes do ato de linguagem 

em questão, da mesma forma que são enunciadores e destinatários na encenação desse mesmo 

ato, no espaço do dizer. 

Na cena em questão, a personagem Dona Benta, por exemplo, caracterizada como 

dona do Sítio e avó das crianças, tem a autoridade legitimada para exigir de Emília, Visconde 

e Nastácia uma explicação plausível para o acontecimento (a retirada do Dom Quixote da 

estante e o achatamento de Visconde). Contudo, prefere mascarar sua autoridade, fazendo uso 

de uma estratégia discursiva que consiste no questionamento indireto à afirmação do que já 

sabe. Com essa atitude, a bondosa senhora dá à Emília a chance de dizer a verdade e, ao 

mesmo tempo, deixa transparecer a imagem de educadora que a rodeia. 

Essa estratégia discursiva utilizada pela personagem demonstra que a mesma, 

enquanto comunicante do ato de linguagem, tem consciência da identidade de sua 

interlocutora e, a fim de atingi-la, lança mão de uma enunciadora-educadora, apropriada para 

a situação. 

Além desse espaço de interação, no qual interagem sujeitos reais
24

 e imaginários, 

observa-se a existência de um outro circuito interno, porém, exterior em relação ao circuito 

anteriormente mencionado. Trata-se daquele encenado pela voz enunciadora-narrativa, 

explicitada na legenda, que demonstra que há alguém externo aos acontecimentos e que relata 

os fatos ocorridos com as personagens, e por um interlocutor-destinatário que é convidado a 

receber como verdade os fatos relatados. Essa interpretação é possível, no exemplo dado, pelo 

                                                           
23

 Visto que a obra não mostra o momento da mentira de Emília, mas deixa subentendido na legenda que declara: 

“Depois de tudo explicado...”. A explicação a qual se refere a legenda, pressupostamente, foi dada por Emília, 

uma vez que, como envolvida e mentora do caso, precisava simular sua inocência, a fim de não ser descoberta e 

punida.  
24

 Pelo fato de possuírem uma identidade social no mundo fictício. 
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deslocamento da expressão temporal que, não enquadrada em um balão direcionado a algum 

personagem, demonstra que há alguém externo aos acontecimentos que os narra. 

A noção, portanto, do circuito que constrói a encenação narrativa, com sua 

multiplicidade de sujeitos, e dos elementos estruturantes do gênero é imprescindível à 

interpretação da narrativa. No capítulo de análise do corpus, pretende-se evidenciar mais 

peculiaridades dessa encenação, própria à narrativa quadrinizada, e o quanto a voz narradora, 

ainda que implícita, norteia e significa o relato. 
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5  (RE)LENDO O DOM QUIXOTE  

 

É fato que o avanço da tecnologia e o aparecimento de novos canais de comunicação, 

para além da televisão, do cinema, a internet com suas múltiplas funcionalidades, têm atraído 

a atenção de todos, principalmente, do jovem, uma vez que lhe proporciona, por meio de um 

único veículo, em um único lugar, uma gama de possibilidades comunicativas: são as redes 

sociais, os sites de informação, os blogs, os jogos... todos disponíveis em um mesmo lugar e, 

até mesmo, em um mesmo momento. Nesse cenário de facilidade de informação, 

comunicação, entretenimento, vemos o livro impresso como um material cada vez menos 

recorrente nas mãos dos jovens leitores de hoje. 

 Em contrapartida, é possível observar que livros impressos, como livros ilustrados, 

gibis e até mesmo manuais didáticos tentam inovar, apostando na ascensão da imagem sobre o 

texto escrito, e alguns até trazendo diferentes informações, cores e apelos em uma mesma 

página, demonstrando, com isso, a tentativa de adaptar-se aos novos modelos de interação da 

atualidade. 

 Seja por meio de mídia impressa ou digital, o fato é que a imagem tem ganhado cada 

vez mais espaço na vida das pessoas. A confirmar o antigo ditado “uma imagem vale mais que 

mil palavras”, é comum vermos postagens de fotos nas redes sociais sem o acréscimo de 

legenda; nesse caso, a interpretação fica por conta da imaginação do interlocutor, que, ao se 

ver diante de tal imagem, ativa uma porção de conhecimentos, sentimentos e valores, para 

(re)construir a informação dada pelo autor da foto. Assim também tem sido, por exemplo, nos 

discursos jornalísticos que, muitas vezes apresentam artigos, notícias e opiniões via texto 

verbal e, em diálogo, uma charge, caricatura ou tira que expressa em uma única imagem toda 

situação descrita pelos fatos noticiados ou argumentados – o que demonstra que a leitura de 

imagens tem sido cada vez mais recorrente em nossa sociedade. 

 Talvez por esse motivo o texto literário venha sendo também atualizado. É comum, 

nas constantes reedições de obras consagradas, o uso de ilustrações nas capas e nas páginas 

dos livros, ilustrações estas que, muitas vezes, captam a atenção do leitor. Além disso, vemos 

a recorrência com que as editoras publicam versões de cânones literários adaptados para o 

gênero quadrinhos, apresentando, principalmente, ao jovem leitor de hoje, uma nova maneira 

de ter contato com essas narrativas consagradas pela história literária de sua cultura. 

 Obviamente, veem-se muitas discussões sobre a forma, o estilo e, principalmente, a 

redução verbal que tais adaptações, como as transposições para os quadrinhos, realizam sobre 

o texto original, mas não se trata aqui, como já foi dito, de testar a originalidade ou fidelidade 
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dessas adaptações em relação ao texto primeiro; trata-se, todavia, de permitir que essas obras 

consagradas pela literatura sejam apresentadas aos leitores de hoje de uma forma que os 

mesmos possam se sentir à vontade e com vontade de se aventurar. Se vivemos hoje sob um 

apelo da imagem sobre a escrita, por que não utilizar desse apelo para que a leitura de 

literatura continue viva? 

 Pensando, portanto, que a transposição da narrativa de Lobato para o gênero 

quadrinhos permite uma nova maneira de dizer e ler o clássico Dom Quixote das Crianças 

(1960), maneira esta adequada e adaptada à realidade contemporânea, a reflexão sobre os 

dados do contrato comunicativo da adaptação são imprescindíveis, já que os mesmos são a 

base para a produção/interpretação dos significados coerentes da narrativa. 

 Nesse viés, por tratar-se do contrato comunicativo que envolve a produção e leitura da 

adaptação da obra Dom Quixote das crianças, de Monteiro Lobato, para o gênero história em 

quadrinhos, o segundo capítulo deste estudo procurou evidenciar a vida e obra de Lobato, a 

fim de descrever sua importância para literatura brasileira, principalmente no que tange a 

produção, edição, tradução e adaptação de obras de literatura infantojuvenil.  

As considerações a respeito do autor e da sua intensa atividade literária destinada às 

crianças e jovens são imprescindíveis para o entendimento do contrato comunicativo firmado 

entre Lobato e seus interlocutores, em meados do século XX, através da obra que se constitui 

como uma adaptação do Dom Quixote de La Mancha, texto de Miguel de Cervantes (2002). 

Tais considerações, ainda, tornam-se importantes para o entendimento da motivação para a 

retomada do enredo narrativo em nossos dias; retomada esta realizada sob o viés de um novo 

gênero textual, o qual, apresentando outros parceiros e protagonistas do ato comunicativo, que 

interagem em situação distinta daquela vivida por Lobato, inaugura um outro contrato de 

comunicação, e, por consequência, um novo discurso. Este novo discurso, por sua vez, 

significado por meio do uso da verbo-visualidade, demanda a ativação de saberes 

linguageiros, intertextuais, interdiscursivos e icônicos dos sujeitos; saberes estes que são 

suscitados pela materialidade verbo-visual da adaptação. 

Os capítulos 3 e 4, sob o viés da teoria Semiolinguística, definem conceitos caros à 

Análise do Discurso, como o processo de semiotização de mundo; o contrato de comunicação; 

as peculiaridades dos sujeitos da linguagem; os níveis de construção da linguagem, bem como 

suas correspondentes competências; além das configurações dos modos de organização do 

discurso e dos gêneros textuais; conceitos imprescindíveis para o processo de significação da 

história. A análise de tais peculiaridades permite-nos evidenciar que a significação do 

discurso se faz sob o comando das mesmas e que, se forem desconsideradas, a interação pode 
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ficar prejudicada, não conseguindo os sujeitos atingirem as camadas mais profundas do texto, 

limitando-se, apenas, ao nível superficial, de língua.  

A partir, portanto, dessas considerações teóricas realizadas ao longo do estudo, esta 

seção intenciona fazer-conhecer o corpus de estudo da pesquisa, a obra Dom Quixote das 

crianças em quadrinhos, de André Simas (2012). Além disso, por meio da análise da verbo-

visualidade que compõe a materialidade narrativa da adaptação, a seção dedica-se também a 

interpretação de elementos linguageiros (palavras e imagens) que evocam saberes dos sujeitos 

interpretantes necessários à realização da semiose do texto. A partir da análise da superfície 

textual, pretende-se, portanto, refletir sobre o modo de dizer o Dom Quixote, realizado pelos 

quadrinhos, tendo em vista os dados da situação comunicativa na qual se insere e o suposto 

projeto de texto, o qual consiste em apresentar o cânone ao leitor infantil que, possivelmente, 

o desconhece. 

A fim de atingir os objetivos visados, este estudo procederá a análise das semioses 

produzidas pelo uso da verbo-visualidade no capítulo em que ocorre a queima dos livros de 

Dom Quixote nos quadrinhos, levando em consideração os sentidos dados por capítulo 

correspondente da obra lobatiana. Assim, a partir da leitura e interpretação da materialidade 

textual, apreendida na superfície dos quadros, abordar-se-ão aspectos relacionados aos saberes 

de mundo dos leitores que remetem a efeitos de sentido imprescindíveis para a interpretação 

da obra. 

 Nesse viés, partindo do nível semiolinguístico, pretende-se adentrar as informações 

implícitas no texto, as quais remetem a situações diversas e conhecimentos prévios sobre as 

mesmas, informações estas sugeridas, majoritariamente, pelas imagens e que inauguram 

sentidos, já que a mudança do código verbal para o imagético pressupõe uma nova maneira de 

significar e, consequentemente, não garante a produção dos mesmos efeitos de sentido 

extraídos do texto de Lobato. 

 A partir de então, ressaltar-se-ão o processo de criação realizado pela adaptação, 

processo este que parte de um diálogo explícito entre a mesma e a obra inspiradora, e a 

importância de um projeto de elaboração do texto que contemple não apenas aspectos 

relacionados ao uso da linguagem, mas, sobretudo, os dados contratuais e materiais, o que, 

segundo nossa concepção, permite maior possibilidade de alcance dos objetivos visados pela 

obra. 

A seleção do fragmento deu-se tendo em vista a simbologia da queima de livros já em 

Cervantes, mantida em Lobato e recuperada também pelos quadrinhos. Em Cervantes, o 

capítulo VI trata “Do curioso e grande expurgo que o padre-cura e o barbeiro fizeram na 
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livraria do nosso engenhoso fidalgo” (CERVANTES, 2002, p.49-55) e levanta, segundo 

Marçal (2016), dois vieses em relação às possíveis intenções de Cervantes: o primeiro 

referente à sátira em relação à leitura de tais livros que provocaram a loucura de Quixote; o 

segundo, à possibilidade de uma crítica ao poderio da igreja católica, que julgava como 

nocivo, fruto de bruxaria e heresia, qualquer livro que não fosse ao encontro dos 

ensinamentos da igreja, assim, segundo a autora, o exame feito pelo padre, o barbeiro, a 

sobrinha e a criada na biblioteca de Dom Quixote seria uma crítica ao processo inquisitorial 

da época.  

No entanto, mesmo que esteja circundado pela ideia da crítica a tais leituras ou ao 

processo ditatorial realizado pela Inquisição, o impacto de maior loucura provocado no 

personagem após a descoberta do desaparecimento da biblioteca revela, sobretudo, a 

importância da leitura para o protagonista, enfatizando, assim, a intensa relação existente 

entre livros, leitura e leitores, já que fica implícito que a leitura fazia parte da motivação de 

vida do personagem e que sua proibição ou impedimento apenas piora seu quadro psíquico, 

uma vez que tenta retirar-lhe o direito de imaginar, de sonhar. 

Ao adaptar o texto cervantino, Monteiro Lobato insere a narrativa dos episódios de 

Dom Quixote em meio a uma história revestida pelo interesse das personagens infantis do 

Sítio na leitura. Assim, apresentando o desejo inicial de Emília de se enveredar pelos 

caminhos da leitura, descrevendo o Dom Quixote como “amigo da leitura” (LOBATO, 1960, 

p.17), Lobato reforça para as crianças o quão lúdico é o ato de ler, já que possibilita toda a 

inventividade de Dom Quixote e o faz viver as mais cômicas e divertidas aventuras; aventuras 

que, após tomar conhecimento, as crianças passam também a vivenciar. Nesse sentido, a 

queima dos livros, apesar de também em Lobato ser inserida como um mal necessário, 

conforme destaca dona Benta quando relata o discurso do cura: “Não há remédio: temos que 

queimar os tais livros o quanto antes.” (idem, ibdem, p,40), realiza-se como uma perda 

irreparável, uma vez que é a união entre leitura e aventura que motiva o anti-herói a viver e 

que, por consequência, faz com que as crianças do Sítio apaixonem-se por ele. 

Os quadrinhos, por sua vez, retomam o projeto de Lobato expondo o interesse das 

crianças pela leitura e explicitando, por meio do discurso de Emília: “Que absurdo! Ah, se eu 

estivesse lá... Não deixaria eles tocarem em um só livro!” (SIMAS, 2012, p.22), a 

discordância em relação à queima dos livros. O protesto de Emília deixa implícito o valor dos 

livros para as crianças, visto que dá continuidade ao viés temático da obra: a leitura como 

forma de conhecimento, divertimento e prazer. Assim, é Emília quem, após retirar o livro da 

estante, possibilita o relato da obra e, portanto, é ela quem apresenta a maior oposição e 
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indignação à atitude de queimar os livros, uma vez que, fica claro, que ela os prefere intactos, 

para poderem ser lidos. 

Assim, ao apresentar uma íntima relação entre leitura e leitores, o Dom Quixote, 

sobretudo no episódio da queima dos livros, nas três obras comentadas, problematiza o 

impedimento ao acesso à leitura, expondo as consequências desse impedimento e o protesto 

de leitores de diferentes idades. Nesse sentido, julgamos ser o mais apropriado para objeto de 

análise do contrato de comunicação da obra, uma vez que a observância e estudo dos dados do 

contrato pode permitir o sucesso do projeto de texto, e, consequentemente, a interação via 

texto, da mesma forma que a não observância pode impedir o leitor de alcançar a significação 

da totalidade narrativa, impedindo, então, o alcance da significação e a fruição da leitura. 

Logo, a seleção do episódio realizou-se mediante ao diálogo entre o possível projeto de 

influência do fato narrado – o de apresentar as consequências do impedimento à leitura – e um 

dos propósitos desse estudo – o de refletir sobre as (im)possibilidades de interação através da 

leitura, o que também, ao nosso ver, manifesta-se como um impedimento ao prazer do ato de 

ler.  

Após a apresentação do conjunto da obra de Simas (2012), o episódio dos quadrinhos 

referente à queima dos livros de Dom Quixote será analisado a partir de dois vieses: o da 

semiotização do texto, cuja realização se faz respeitando os três níveis de apreensão dos 

sentidos – semiolinguístico, discursivo e situacional –; e o dos dados do contrato de 

comunicação em relação ao projeto de texto que se deixa delinear a partir da leitura e 

interpretação da obra. 

A fim de realizar a semitotização dos possíveis efeitos de sentido da obra, aplicar-se-

ão na interpretação do corpus os conceitos relativos à maneira de significar das palavras 

(transformação e transação) e à maneira de significar das imagens (iconicidade/ semelhança e 

simbologia/ dessemelhança), compreendendo-as no gênero em estudo como fatores de 

complementaridade que são imprescindíveis e indissociáveis para a significação da narrativa. 

Além disso, considerar-se-á, também, a significação dos elementos que compõem a estrutura 

composicional do gênero e que, como visto no subcapítulo 4.3, acrescentam significados 

particulares à narrativa. Os possíveis efeitos de sentido advindos da materialidade verbo-

visual do texto remetem-nos, ainda, a imaginários sociodiscursivos que dialogam com 

imagens, palavras e os elementos constituintes da narrativa, sendo, portanto, esse conceito 

pilar para a realização da semiotização do discurso da obra. 

A análise do contrato de comunicação da obra, por sua vez, far-se-á com as 

considerações dos imaginários que pairam sobre a verbo-visualidade da história e, sobretudo, 
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a partir de questões relativas ao modo de organização do discurso da obra, o qual se mostra 

predominantemente narrativo (implícito na própria configuração dos quadros) e descritivo 

(principalmente pela configuração das imagens), e a seleção do gênero, o qual aponta um 

projeto de dizer que, pressupostamente, tem como sujeito destinatário o público 

infantojuvenil. 

O quadro 1 ilustra esse percurso metodológico que será aplicado na análise do 

fragmento da queima dos livros de Dom Quixote, na história em quadrinhos: 
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 Espaço externo-interno 

 Sujeito enunciador: narrador 
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 Sujeitos sociais; 

 Intenções de comunicação: 

(re)adaptar o Dom Quixote, 

(re)enunciar a obra lobatiana. 

Quadro 1. Metodologia de análise do estudo
25

 

                                                           
25

 Quadro elaborado pela autora da presente pesquisa. O Quadro apresenta conceitos utilizados para a análise da 

semiotização do discurso e do contrato de comunicação do Dom Quixote das Crianças em quadrinhos (SIMAS, 

2012). 
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5.1 O “Corpus” 

 

  
Figura 12. Capa e contracapa do Dom Quixote das Crianças em Quadrinhos 

  

O corpus de texto a ser analisado será a obra Dom Quixote das crianças, de André 

Simas. A obra, escrita por Simas e ilustrada pela Cor e Imagem, é inscrita como adaptação da 

obra de Monteiro Lobato e faz parte de coleção intitulada “Monteiro Lobato em quadrinhos”, 

da editora Globinho, sendo uma das muitas obras26 de Monteiro Lobato, adaptadas para o 

gênero HQ e reunidas pela editora.  

O autor do texto adaptado, André Simas, iniciou sua carreira como roteirista de 

histórias em quadrinhos nos estúdios Maurício de Sousa e hoje é roteirista de diversas revistas 

infantojuvenis, como Sítio do Picapau Amarelo, Menino Maluquinho, Cocoricó, Seninha e 

sua turma, compondo diversos trabalhos para a editora citada. 

A adaptação é composta de três partes: prólogo, narrativa e epílogo. No prólogo, o 

autor – revestido por uma voz enunciativa infantil, Emília – relata, em primeira pessoa, 

algumas das aventuras vividas no Sítio do Picapau Amarelo e, principalmente, o fascínio que 

todos os personagens do Sítio tiveram ao conhecer o grande fidalgo da Mancha. Além disso, a 

seção apresenta a intencionalidade de produção da obra e a peculiaridade da mesma, enquanto 

adaptação do texto de Lobato. Emília, a tagarela boneca criada por Lobato, evidencia que a 

obra (adaptação) foi produzida a fim de não deixar os leitores do Sítio fora das aventuras 

vividas por Dom Quixote e esclarece que foi “Monteiro Lobato quem escreveu o livro Dom 

Quixote das crianças, baseado na obra original do autor espanhol, Miguel de Cervantes” 

                                                           
26

 Dentre tais obras estão as clássicas adaptações de Monteiro Lobato: Fábulas, Os doze trabalhos de Hércules, 

As aventuras de Hans Staden e Peter Pan, que compõem a coleção em quadrinhos da editora, com textos de 

diferentes adaptadores, da qual o Dom Quixote das Crianças, por André Simas, faz parte. 
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(SIMAS, 2012, p.3) e que o que fizeram foi “passar a versão dele para os quadrinhos” (idem, 

ibdem), o que fez com que ficasse mais gostoso ler e se aventurar com o herói. Assim, a 

boneca já introduz ao leitor o movimento de retomada realizado pela adaptação e sua intenção 

de produção que consiste em “não deixar os leitores do sítio fora das aventuras de Dom 

Quixote”, ou seja, que tem por intenção apresentar os principais acontecimentos narrados por 

Lobato, a fim de que o leitor possa tomar conhecimento do enredo traçado por este. 

A narrativa do Dom Quixote das crianças na adaptação, assim como se lê em Lobato, 

é dividida em duas partes: a primeira, referente ao interesse de Emília pela leitura do Dom 

Quixote, de Cervantes, que faz com que a boneca consiga retirar o livro da estante com o 

auxílio de Visconde e com que Dona Benta proceda a contação da história; a segunda, 

marcada pela narrativa de Dona Benta sobre os episódios de Dom Quixote, nos quais tal 

personagem é protagonista do enredo narrado dentro de outro enredo narrativo, o do Sítio do 

Picapau Amarelo.  

No entanto, além da retomada dos fatos do Sítio e do Dom Quixote, os quadrinhos 

apresentam um novo fato: a criação, realizada por Emília, de outro final para o personagem 

Dom Quixote, final este não abordado por Lobato, visto que o autor termina a narrativa 

apenas com a não aceitação de Emília sobre a morte do fidalgo, fato que a faz não querer 

conhecer como se deu o final da história narrada por Cervantes. Na adaptação para os 

quadrinhos, Emília toma conhecimento da morte de Dom Quixote, devido à imensa tristeza 

por não poder mais ser um cavaleiro andante, e cria um outro final, no qual apaga a presença 

da morte e expõe o fidalgo da Mancha a novas aventuras das quais Sanção Carrasco, a 

sobrinha e a ama também passam a participar.  

Nos quadrinhos, a história dos personagens do Sítio que se interessam pelas aventuras 

de Dom Quixote funciona como abertura e fechamento do relato sobre Dom Quixote, já que 

apresenta o enredo vivido pelos personagens do Sítio e o quanto o conhecimento sobre a 

história de Dom Quixote interfere em suas imaginações, fazendo com que as crianças 

vivenciem os fatos, queiram mudar seu fim, como fez Emília, e desejem ainda mais continuar 

se aventurando através da leitura. Em meio a esse enredo narrativo sobre o Sítio, são inseridos 

alguns episódios de Dom Quixote, também narrados por Lobato, são eles: a descrição do 

personagem e do que o levou a desejar ser um cavaleiro andante; a nomeação de Dom 

Quixote como cavaleiro andante; a queima dos livros da biblioteca de Dom Quixote; a batalha 

contra os moinhos de vento e o cavaleiro da triste figura; a luta pelo Elmo de Mambrino; o 

duelo contra o Cavaleiro dos Espelhos; a nomeação de Sancho Pança a governador da Ilha de 
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Barataria; o combate contra o Cavaleiro da Branca Lua e o retorno de Dom Quixote para casa, 

com seu, consequente, falecimento.  

O epílogo da obra, por fim, traz considerações sobre o feito de Lobato de adaptar o 

enredo narrativo de Cervantes para o público infantil, revestindo-o com uma linguagem mais 

simplificada, materializada na voz de Dona Benta. Além disso, destaca o caráter que 

diferencia os quadrinhos do texto de Lobato ao explicar que a verbo-visualidade permite aos 

personagens do Sítio encenarem os papéis dos personagens de Dom Quixote: “a história Dom 

Quixote das crianças, de Lobato, inspirou nossos quadrinhos. Só que neles os personagens são 

interpretados pelo pessoal do Sítio do Picapau Amarelo” (SIMAS, 2012, p. 53). E, a partir de 

então, encerra a obra, com a descrição dos personagens que compuseram o enredo narrativo 

de Dom Quixote, com peculiaridades sobre o Dom Quixote de La Mancha e sobre a vida e 

obra de Miguel de Cervantes, além de uma breve lista com a explicitação de alguns termos 

que fazem parte do vocabulário utilizado pela narrativa.  

É importante salientar que a adaptação para os quadrinhos atualiza para o público 

infantil de hoje o discurso de Monteiro Lobato sobre Dom Quixote, uma vez que é uma 

adaptação do texto deste autor e não do texto de Miguel de Cervantes. É certo que nele 

percebemos o diálogo com a obra de Cervantes, mas esse diálogo é realizado, principalmente, 

por meio da redução do texto de Lobato e da atualização do discurso verbal, que, transferido 

para o gênero quadrinhos, procura reinventar o humor do texto, por meio de referências mais 

significativas para o público infantil de hoje, e que devem recorrer ao imagético para fazerem 

sentido. Assim, o Dom Quixote retomado pelos quadrinhos não dialoga diretamente com o 

personagem de Cervantes, mas sim com o de Lobato, humanizado e idealizado para o público 

infantojuvenil, nesse sentido, considerar-se-á como principal referência intertextual, como 

texto de partida para a adaptação para os quadrinhos, o Dom Quixote das Crianças, de 

Monteiro Lobato. 

 

5.2 A semiotização dos sentidos textuais: uma interpretação possível advinda de três 

níveis de construção dos sentidos 

 

A semiotização dos sentidos do texto, como visto no capítulo 3, equivale à totalidade 

significativa do discurso, totalidade esta que considera os elementos linguageiros dentro de 

uma cadeia significativa que é comandada por fatores de interação entre os sujeitos. Assim, a 

fim de interpretar os sentidos dados pela adaptação, os três níveis de construção do sentido 

pontuados por Charaudeau – semiolinguístico, discursivo e situacional – servirão de 
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norteamento para apreensão de sentidos possíveis, uma vez que ilustra que os dados da 

superfície são interpretados não apenas com o uso de conhecimentos linguageiros, mas, 

sobretudo, com a ativação de conhecimentos sobre o funcionamento dos textos, sobre as 

simbologias partilhadas entre os interlocutores, os discursos e textos que circulam em nossa 

sociedade e os dados da situação que demandam um contrato de comunicação. 

 

 
Figura 13. Fragmento de Dom Quixote das crianças em quadrinhos (SIMAS, 2012, p. 22) 

 

 No fragmento apresentado, o nível semiolinguístico é formado por quadros que 

comportam palavras e imagens e que, mostrados numa sequência, dão a progressão das ações 

narradas. Assim, a superfície textual explicita o objetivo do texto: narrar uma história por 

meio de quadros que mostram, numa sucessão lógica, o tempo de acontecimento das ações 

narradas.  

A figura 13, por meio da configuração dos quadros, apresenta o momento de descanso 

de Dom Quixote, a queima dos livros e o protesto de Emília sobre este último acontecimento. 

As cenas mostradas, por sua vez, são antecedidas por ações realizadas por Dom Quixote, 

como a saída de casa; a chegada à hospedaria; a titulação de cavaleiro andante; a saída da 

hospedaria; o encontro com os mercadores; a confusão que arruma com estes; a consequente 
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surra que leva; o encontro com um morador do vilarejo e; por fim, o retorno à casa; fatos que 

organizam coerentemente a situação de acamado, na qual se vê Dom Quixote no primeiro 

quadro dessa figura 13.  

Essa sucessão de fatos, por sua vez, remete a uma lógica de organização narrativa, que 

apresentando os fatos cronologicamente organizados e com um elo de ligação entre si, capaz 

de apresentar um início e fechamento do relato, explicita o uso do modo de organização  

narrativo como estratégia de discurso, para o alcance do objetivo visado: narrar uma história. 

Dessa maneira, a organização da superfície textual remete antecipadamente a uma estratégia 

enunciatória – o uso do modo de organização narrativo – cuja organização, no gênero 

estudado, se dá por meio de categorias de língua somadas à visibilidade das imagens que 

apontam um projeto de dizer efetivado a nível de discurso. 

Ainda no nível semiolinguístico, ou seja, na superfície textual, é possível ver as 

relações entre palavras e imagens e os efeitos de sentido que produz. No primeiro quadrinho, 

por exemplo, o retângulo acima da cabeça de Dom Quixote apresenta a legenda: “A sobrinha, 

a criada e até o cura do vilarejo ficaram contentes com o retorno de Dom Quixote...” e no 

canto direito, na parte inferior do quadro, outra legenda: “... mas se preocuparam” em diálogo 

com a imagem que mostra um homem deitado na cama (o mesmo Dom Quixote já 

apresentado anteriormente) e outros quatro personagens – a sobrinha e a ama (também já 

apresentadas) e outros dois que, até então, não haviam aparecido na narrativa, mas que, pelas 

vestimentas, parecem ser um médico e um padre. 

Esses elementos da superfície representam, juntos, uma totalidade significativa da 

narrativa: que Dom Quixote retornou adoentado, por isso está de cama e sendo observado por 

outras pessoas, dentre as quais está um médico que procede os cuidados com o paciente, a fim 

de curá-lo. Interpretação esta reforçada pela outra legenda que explicita a preocupação de 

todos. Esse efeito de sentido, em contrapartida, é produzido pelo leitor a partir da ativação de 

saberes extratextuais, como, por exemplo, que a aparência sofrida de Dom Quixote e o fato de 

estar deitado remetem a um estado adoentado; que a batina e o crucifixo no pescoço do 

rinoceronte remetem a um padre; que a camisa branca e os óculos do burro encostado à 

cabeceira da cama, direcionando um olhar observador para Dom Quixote, fazem lembrar um 

médico; elementos icônicos presentes na narrativa que dialogam com outras imagens, frutos 

do conhecimento de mundo dos leitores que os usam para significar o texto em questão. 

Assim, conforme postulado por Charaudeau (2017) e Feres (2011), a superfície 

material do texto remete a uma parte da realidade que é mostrada na união do signo com o 

objeto que representa, os quais remetem a um real, efetivado por discursos e ícones 
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partilhados pelos sujeitos. Assim, dá-se, por exemplo, com a imagem do burro vestido de 

branco, o qual pode representar “aquele que cura”, já que, por convenções socioculturalmente 

estabelecidas entre os sujeitos, sabemos que os médicos vestem-se de branco e têm, devido 

aos conhecimentos medicinais, a possibilidade de apresentar a cura para o tratamento de 

doenças.  

Outro saber evocado pelo leitor diz respeito aos elementos codificados que compõem 

o gênero. É necessário ao leitor ativar seu saber de conhecimento, seja ele científico ou de 

experiência, para interpretar que o retângulo acima da cabeça de Dom Quixote não se refere à 

fala deste, mas sim à fala de alguém externo aos fatos narrados. Essa ativação permite a 

interpretação de que a mostração é produto e continuidade do acontecimento narrado pela 

parcela verbal do texto, inferência que vai ao encontro do projeto de comunicação do texto e 

que, sendo realizada, possibilita a efetivação da interação via leitura. 

Nos quadros seguintes da figura 13, os elementos da superfície textual continuam a 

remeter a fatores externos aos textos que precisam ser interpretados. A passagem da narrativa 

sobre Dom Quixote para os acontecimentos vividos no Sítio necessita da percepção de 

diversas peculiaridades, como a mudança do cenário atrás dos personagens, a troca das 

legendas pelos balões de fala, o conhecimento prévio sobre quem são os personagens do Sítio 

do Picapau Amarelo e em quais momentos representam personagens do enredo narrativo de 

Dom Quixote. O recorte da figura 13 (figura 14) explicita tais peculiaridades: 

 

 
Figura 14. recorte 1 da figura 13 

 

No primeiro quadrinho, vê-se a imagem do padre lançando os livros à fogueira e da 

sobrinha e da ama observando, acompanhada da legenda que diz: “... e o cura achou melhor 

por fim aos livros. A ama e a sobrinha concordaram, pois achavam que eles eram os 

culpados por tudo aquilo!”. Na sequência, o diálogo entre Dona Benta e Emília. 
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Como dito, a passagem de um enredo (Dom Quixote) a outro (Sítio) dá-se por nuances 

do texto. O segundo quadro da figura 14, cujo cenário atrás dos personagens mostra uma 

cortina coral, uma janela e um sofá, remetendo, por meio desses elementos icônicos, a uma 

sala, representa um corte em relação ao cenário do primeiro quadro da mesma figura, o qual é 

composto pela fogueira com livros em cima e as árvores ao redor.  Além disso, o diálogo 

entre a expressão “pôr fim aos livros” (legenda do 1º quadro, figura 14), a imagem da 

fogueira com livros em cima e a fala de Dona Benta no quadro seguinte “Até a biblioteca foi 

lacrada”, apresenta um direcionamento de que a fala de Dona Benta refere-se à continuidade 

do que é narrado no quadro anterior, explicitando, portanto, a autoria da fala inscrita na 

legenda – é Dona Benta que narra.  

Essa interpretação é possível devido ao campo semântico das palavras “livro” e 

“biblioteca” que significam em contraste com as ações de “queimar os livros” e “lacrar a 

biblioteca”, deixando implícito, então, que a biblioteca lacrada é a mesma dos livros 

queimados e que, tanto a queima, quanto o lacre se dão por um mesmo motivo: a leitura é a 

causa da falta de juízo de Dom Quixote. Nesse contexto, a palavra “biblioteca” utilizada por 

Dona Benta no cenário referente ao Sítio, por metonímia, faz referencia aos livros e une as 

duas narrativas, ressaltando ainda mais a informação de que é Dona Benta que procede ao 

relato sobre Dom Quixote.  

Assim, dada a continuidade de mesmo campo semântico no balão de fala de Dona 

Benta, infere-se ainda que as legendas nos dois quadros anteriores referem-se à fala dessa 

personagem que narra os feitos de Dom Quixote enquanto as imagens os mostram. Essa 

informação, no entanto, não é dada apenas por critérios relacionados à competência 

linguística e alocação dos campos semânticos, mas, sobretudo, a percepção da ideia de 

oposição que é direcionada pela situação vivida na narrativa: leitura, loucura, impedimento. 

É nesse sentido, inclusive, que os dois espaços da narrativa, os quais evidenciam a 

existência de um relato dentro do relato, são desmembrados para o leitor, quando se ativam 

conhecimentos sobre a semelhança das imagens em oposição ao que elas remetem na união 

com as palavras. Os dois últimos quadrinhos da figura 13 também são exemplo desse 

desmembramento e da parcela de inferências a ser realizada pelos leitores: 
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Figura 15. recorte 2 da figura 13 

 

Na passagem de um quadro para outro (figura 15), é possível observar o mesmo 

cenário e, em ambos, a presença de Dona Benta, que não aparece nos quadros de mostração 

do Dom Quixote. Outro aspecto diz respeito à tia Nastácia: no último quadrinho, sua 

fisionomia e vestimenta é a mesma da ama situada no cenário de Dom Quixote, remetendo o 

leitor à coincidência entre as personagens. O que as difere, no entanto, é a quase total ausência 

de fala da ama no decorrer de toda narrativa e a maneira como Nastácia refere-se a Dom 

Quixote, sempre o tratando na terceira pessoa, dando lhe outro nome – “Caixote” –, que 

apresenta coincidência sonora e explicita a origem humilde e de pouca instrução da 

personagem, e dirigindo-se a Dona Benta para suprir suas dúvidas em relação ao atrapalhado 

fidalgo. Da ama, por sua vez, por fazer parte da existência de Dom Quixote, um leitor maduro 

deve esperar que tenha outras atitudes em relação a ele, como dirigir-se diretamente ao 

mesmo, tratando-o por senhor, que dialogue e explique aos outros os motivos e consequências 

dos delírios do cavaleiro e não que peça explicações sobre tais fatos. 

Assim, como se pode observar através dos exemplos, a superfície material do texto 

remete a uma parte da realidade que é significada por meio dos indícios sobre o que 

representam as imagens em diálogo com as palavras nas situações inseridas. Tais indícios, 

como visto, consideram os conhecimentos prévios dos interlocutores sobre outros textos, 

outros discursos, a significação das imagens e os lugares em que comumente são inseridas, 

etc.  

Nesse campo, portanto, a verbo-visualidade dada na superfície funciona como indício 

de possíveis efeitos de sentido que se estabelecerão na apreensão do sentido de discurso do 

texto, ou seja, na recuperação de dados da situação de comunicação e do contrato, de 

conhecimentos sobre a estrutura composicional do gênero, do uso e funções dos modos de 
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organização do discurso, e da recuperação de intertextos, interdiscursos, interícones que 

dialogam com o fato narrado. 

Assim, conforme postula Charaudeau (2001b, p.4), a construção do sentido procede de 

um sujeito que se dirige a outro dentro de uma situação de comunicação que sobredetermina a 

escolha dos recursos de linguagem, por isso, o sentido é construído em três níveis, visto que 

os elementos sejam eles verbais ou visuais da superfície linguística remetem a uma situação 

de comunicação, na qual estão inscritos as identidades dos sujeitos, os saberes que possuem e 

as intenções de comunicação. 

Dessa forma, a interpretação apresentada dos quadros corresponde a uma interpretação 

possível e considera os dados externos, da situação de comunicação do texto, para a produção 

dos sentidos de discurso. As pressuposições sobre as semelhanças das imagens com o que elas 

representam na narrativa partem do reconhecimento da iconicidade das imagens para a 

simbologia das mesmas, por isso, o rinoceronte vestido de batina e com um crucifixo no 

pescoço não é interpretado como um rinoceronte fantasiado, mas sim como um padre. Isso 

porque a representação imagética faz referência a outras imagens vistas em situações 

diferentes das mostradas no texto, o mesmo ocorre com a interpretação das palavras. 

Nesse contexto, a partir da leitura e decodificação da superfície linguística, ativamos 

saberes sobre a organização e estrutura do texto (a predominância do modo narrativo, na 

sequência de ações, e a presença do modo descritivo, na caracterização dos personagens 

mostrados e comentados aqui; os elementos constituintes do gênero – legendas e balões) e 

sobre situações do mundo que dialogam com a lida no texto (imaginários – paciente, médico, 

padre, preocupação, etc.) 

No entanto, todos esses efeitos de sentido instalam-se mesmo na situação de interação 

vivida pelos interlocutores, cujos implícitos interferem e (re)significam o texto. Prova disso, é 

a interpretação do fragmento realizada nessa análise. Sabemos que, nos dois primeiros 

quadros da figura 13, a palavra “cura” refere-se ao personagem do padre que, sendo um líder 

religioso, prega a cura aos seus fiéis. Já no Quixote de Cervantes, a presença marcante do 

padre qualificado como “padre-cura” representava a possibilidade de cura dos males da mente 

de Dom Quixote, por isso é ele quem, por seu saber de crença e grande influência na vila, 

decreta a destruição dos livros. Tal sentido é recuperado pelas adaptações, que, enquanto tal, 

preservam o sentido do texto fonte, explicitando e mostrando a palavra “cura” direcionada ao 

padre, mesmo que não seja registrado inicialmente como fez Cervantes (2002), com o uso do 

substantivo composto “padre-cura”. 
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Todavia, o contexto situacional da adaptação para os quadrinhos e, principalmente, as 

possíveis relações estabelecidas pelas imagens, não apontam para esse sentido visto em 

Cervantes (2002), uma vez que, na atualidade, a palavra “cura” é majoritariamente associada 

ao campo da medicina, sendo associada ao campo religioso, prioritariamente, por pessoas de 

mais idade. O que pode levar a crer que nos dois primeiros quadros da figura 13, a palavra 

“cura”, por associação à imagem no primeiro quadro, remete ao burro, suposto médico da 

história, e que, no segundo quadro, a ação praticada pelo padre é fruto de indicação médica, 

que o leva a queimar os livros em nome da melhora do fidalgo da Mancha. 

Os dois efeitos de sentido – a interpretação do cura como padre ou como médico – são 

válidos e dialogam com diferentes situações comunicativas em que se enquadram leitores 

distintos. Interpretar o padre como cura depende de conhecimentos prévios sobre a obra, 

assim pressupõe-se que o leitor tem contato com a adaptação após ter lido Cervantes ou 

Lobato, o que o faz facilmente ativar o campo semântico religioso para a palavra “cura”. Em 

contrapartida, a possível associação do cura como o médico pode ser fruto da interpretação do 

leitor inexperiente que toma a leitura da adaptação como primeira leitura sobre Dom Quixote 

e que ativa, mediante seus conhecimentos de mundo, o campo semântico relacionado à 

medicina para interpretar o termo em questão. Neste último caso, dado o propósito da 

adaptação de apresentar o cânone ao leitor que o desconhece, conforme explicitado na seção 

3.2 deste estudo, verifica-se o não alcance da totalidade dos objetivos visados pelo texto, uma 

vez que a não observação dos dados do contrato de comunicação pode ocasionar a 

extrapolação de sentidos ou até mesmo a distorção dos mesmos. 

Nesse viés, o próximo tópico de análise dedica-se a explicitar os dados do contrato de 

comunicação, de acordo com o projeto de texto delineado a partir da materialidade verbo-

visual que compõe o texto, a fim de refletir sobre a produção de sentidos da adaptação e sobre 

suas (im)possibilidades de efetivar a interação entre o leitor e o enredo da obra canonizada. 

 

5.3 Da materialidade verbo-visual à situação: os dados do contrato de comunicação e as 

(im)possibilidades de interação 

  

Sendo uma narrativa, a HQ apresenta em seu contrato um sujeito comunicante real que 

possui um projeto de influência e, a fim de alcançá-lo, procede a uma encenação do fato 

narrado, selecionando o gênero e sua natureza verbo-visual como melhor forma para proceder 

o relato, assim, conforme postulado por Charaudeau (2001b), o sujeito comunicante procede a 

escolha dos recursos de linguagem tendo em vista os dados do contrato de comunicação – 
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identidade dos sujeitos, intenções, tema, circunstâncias materiais. Nesse sentido, tais escolhas 

refletem, dentre outros fatores, as pressuposições feitas pelo comunicante sobre quem são 

seus possíveis interlocutores; pressuposições estas que o fazem elaborar um projeto de texto, 

realizando escolhas linguageiras, a fim de atingir seu destinatário. 

A HQ, como gênero narrativo que, conforme destaca Patati & Braga (2006, p.20) 

“trata-se de mostrar histórias (narrar com imagens) e/ou desenhar intrigas (narrar com 

imagens)” explicita em sua superfície textual personagens que encenam papeis reais, 

interagindo com outros, e constroem suas ações, como numa peça de teatro. Assim, em seu 

dispositivo de encenação discursiva, as histórias em quadrinhos não deixam explícito um 

narrador e seu modo de tomada da palavra, mas sim personagens que, mostrados pelas 

imagens, ganham vida e identidade e agem, conforme já explicitado a partir da leitura de 

Xavier (2017), como sujeitos comunicantes/ interpretantes e enunciadores/ destinatários uns 

para os outros; isso porque, enquanto sujeitos sociais, projetam enunciadores e destinatários 

para elaboração de seus discursos. 

Nesse contexto, o adentramento às especificidades do contrato de comunicação da 

obra, passa pelas peculiaridades temáticas da mesma e, por consequência, pela observação de 

seus personagens e ações, para, a partir de então, delinear-se um projeto que evidencie os 

dados do contrato que dizem respeito aos sujeitos externos à narrativa, ou seja, ao autor e seus 

leitores e ao enunciador e destinatário projetados pelo primeiro. 

A fim de pontuar os dados do contrato de comunicação da HQ, analisar-se-ão as 

figuras 16 e 17, nas quais se observa a construção de duas narrativas numa mesma paginação 

da obra: 

 

 
Figura 16. recorte 3 da figura 10 
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Figura 17. Fragmento de Dom Quixote das crianças em quadrinhos (Simas, 2012, p. 23) 

 

 A obra em questão, sendo uma adaptação do texto de Lobato que, por sua vez, adapta 

o texto de Cervantes para as crianças, tem a peculiaridade de narrar a história de Dom Quixote 

dentro da história dos personagens do Sítio do Picapau Amarelo, seguindo, portanto, os 

principais elementos do enredo narrativo de Lobato, fazendo-se diferente deste apenas em sua 

maneira de narrar que, como se pode observar, mistura dois modos de engajamento: contar e 

mostrar (HUTCHEON, 2013, p.47).  

Conforme se lê na obra de Lobato, então, a narrativa transposta para a HQ também se 

inicia com o interesse de Emília pelos livros, a retirada do Dom Quixote de La Mancha da 

estante e a narração das aventuras do fidalgo, realizada por Dona Benta. Assim, inicialmente, 

temos apenas o enredo ficcional do Sítio o qual, após o início da narrativa de dona Benta, se 

mistura com o enredo de Dom Quixote. Sendo, portanto, a introdução de outro cenário em 

meio aos quadros que mostram o Sítio e seus personagens o único direcionamento de que o 

que é mostrado é fruto do relato iniciado pela boa senhora. 

A leitura dos fragmentos mostrados nas figuras 16 e 17 ilustra essa situação. A figura 

16 mostra, no primeiro quadrinho, o padre queimando os livros, a sobrinha e a ama 

observando-o, e, na parte superior, uma legenda. Nos dois quadros seguintes, Emília e Dona 

Benta dialogam sobre as decisões do padre de queimar os livros e lacrar a biblioteca. No 

último quadro da figura, por fim, tia Nastácia interroga dona Benta sobre as futuras ações de 

Dom Quixote e Dona Benta diverte-se com a ingenuidade da mulher.  
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 Na figura 17, por sua vez, vê-se, no primeiro quadrinho, o contato de Dom Quixote 

com a parede no lugar da biblioteca; no segundo, as conclusões de Dom Quixote sobre o 

desaparecimento da biblioteca, fruto da imaginação sobre quem é seu maior inimigo; no 

terceiro quadrinho, Dom Quixote continua a reclamar e fantasiar, enquanto a sobrinha e a ama 

observam espantadas, a ama verbaliza seu espanto com a expressão “cruz-credo”. 

 Tomando como ponto de partida o caráter visual da obra e seus elementos icônicos, 

como pontuados na seção 4.3, – paginação/ diagramação, imagem, enquadramento, 

personagens e formas de balões e legendas –, é possível observar que, em uma mesma 

paginação, há elementos e personagens pertencentes ao mundo ficcional de Dom Quixote e 

elementos e personagens pertencentes ao mundo ficcional do Sítio, sem haver um 

desmembramento entre as duas histórias. A paginação da HQ, pontuada por Iannone e 

Iannone (1994), diz respeito à sequência de quadros que dão a progressão da história, assim, 

visualmente, deve apresentar a progressão de ações do fato narrado. Na obra analisada, a 

apresentação imagética do mundo ficcional de Dom Quixote sequenciado pelo mundo 

ficcional do Sítio exige que o leitor perceba e ative, como já dissemos, elementos linguageiros 

e extralinguísticos que remetam os espaços às narrativas distintas e, portanto, infira a relação 

de encaixamento de uma narrativa (Dom Quixote) em outra (Sítio do Picapau Amarelo), já 

que a HQ em questão, ao abordar uma história dentro da outra, apresenta, em grande parte da 

obra, a sequência de quadros que não demonstram a progressão de uma mesma história, mas 

sim duas histórias que são mostradas juntas. 

 Assim, é necessário que a leitura dos quadrinhos não seja direcionada apenas pelo 

modo de ler tal gênero, mas, sobretudo, pela análise de elementos que o constitui e que fazem 

referência a situações distintas. Logo, devem-se analisar os elementos verbo-visuais, como 

cenários e modos de tomada das palavras dos personagens, para a percepção de que há 

semelhanças e diferenças que fazem com que as histórias mostrem um elo de envolvimento – 

os personagens podem viver na prática as aventuras quixotescas –, e fatores de 

desmembramento – os personagens do Sítio não vivem em mesmo momento-espaço que Dom 

Quixote. Essas peculiaridades são interpretadas na superfície textual, quando se apreende a 

semelhança entre os personagens, as diferenças entre os cenários, a leitura de elementos da 

estrutura do gênero, como as legendas e os balões, que apresentam significação particular na 

obra em questão.  

Nesse sentido, para a interpretação de que há um desmembramento de histórias e não 

uma continuidade, é necessário que o leitor perceba, por exemplo, a distinção dos cenários do 

último quadro da figura 16 em relação ao último quadro da figura 17. Nos dois quadros, é 
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possível perceber a presença de elementos semelhantes e distintos. Como semelhante, temos a 

presença da personagem que, com mesma postura e vestimenta, representa, na figura 16, a tia 

Nastácia, personagem do Sítio do Picapau Amarelo, e, na figura 17, a ama de Dom Quixote. 

A separação, contudo, dá-se pela diferença, o mesmo quadro da figura 16 apresenta um 

cenário iluminado pelas diferentes cores dos objetos da sala de Dona Benta, representando um 

cenário alegre e contemporâneo; enquanto o mesmo quadro da figura 17 é marcado pelo tom 

acinzentado, pelas paredes em formato de pedra e de tijolos, relembrando cenários de 

ilustrações e/ou filmes relacionados à idade medieval. Tal peculiaridade faz com que seja 

percebido que a personagem do último quadro da figura 17 vive em outro tempo, anterior ao 

tempo da personagem ilustrada no último quadro da figura 16, o que faz com que não possam, 

portanto, ser a mesma pessoa. Tal fato age como um fator de separação das histórias e, ao 

mesmo tempo, de inserção de uma na outra. 

 Além da paginação, que, como vimos, deve ser pensada de forma distinta das histórias 

em quadrinhos usuais, porque a sequência nem sempre demonstra a progressão de uma 

mesma história, as legendas também devem ser percebidas em sua singularidade como a 

representação da fala de uma personagem externa ao mundo quixotesco, mas que é inserida 

no ambiente visual e temático da história, ao lado dele. Dessa maneira, as legendas, elemento 

que, normalmente, aponta para uma voz narrativa externa às ações narradas, não devem ser 

lidas como a interferência de um narrador que, por meio delas, procura explicar, 

contextualizar para o leitor os fatos, mas sim como a voz enunciativa de uma personagem-

narradora que relata ações de outra história da qual não participa.  

Nesse sentido, para a coerente interpretação da narrativa, é necessário que se realize 

uma inferência sobre a configuração narrativa do gênero que extrapola aquela usual, uma vez 

que a mostração da superfície textual ratifica o conhecimento de que a parcela verbal inserida 

na legenda pertence a alguém externo aos fatos mostrados, ao demonstrar que as legendas não 

se ligam aos personagens; no entanto, na narrativa em questão, tais legendas apresentam a voz 

enunciativa de uma personagem mostrada nos desenhos, personagem esta que narra uma 

história dentro de um enredo narrado que lhe permite a existência. Assim, por mais que haja a 

presença das legendas, a voz enunciativa que narra o enredo temático da obra – o interesse das 

crianças pela leitura – continua apagada, estando implícita na própria situação de 

comunicação do texto que pressupõe, conforme postula Charaudeau (2008), que se há 

narrativa é porque há um narrador investido da intencionalidade de narrar uma história. 

Essas peculiaridades mostradas na superfície do texto remetem a um contrato 

comunicativo existente entre os personagens cujos dados que levam a maneiras dizer apontam 
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para uma situação externa e, consequentemente, ao contrato firmado entre os sujeitos reais do 

texto. O diagrama 5 auxilia-nos na pontuação dos dados desse contrato visto na superfície que 

aponta para um outro referente aos sujeitos externos, vejamos: 

  

 
Diagrama 5. Dispositivo da encenação narrativa do Dom Quixote das Crianças em quadrinhos

27
 

 

 No espaço interno-interno do diagrama lê-se a interação da personagem Dona Benta 

com os protagonistas da história, as crianças. Assim, há entre tais personagens uma situação 

de comunicação que insere a obra Dom Quixote de La Mancha como viés temático do ato de 

comunicação vivido pelos personagens do Sítio.  

Nessa medida, o grande enredo narrativo relata a história de interesse das crianças pela 

leitura, e seus personagens apresentam identidades sociais e discursivas particulares – Dona 

Benta, socialmente, é dona do Sítio, avó de Narizinho e Pedrinho, uma senhora que, pela 

idade e vivência, apresenta uma expansiva experiência de vida e de leitura, já que possui uma 

sala repleta de livros cujos conteúdos já leu e, portanto, consegue transmiti-los de forma 

particular e encantadora para as crianças; Narizinho e Pedrinho são duas crianças que, 

aparentemente, já estão entrando na fase da adolescência, portanto, apresentam uma forma 

particular de ver o mundo, forma esta afetada por seus relacionamentos dentro e fora do Sítio: 

neste o mundo lúdico apresentado pelas narrativas da avó, fora o mundo real apreendido pelas 

suas vivências, o científico apresentado pela escola, etc.; Emília é uma boneca esperta e 

                                                           
27

 Diagrama elaborado pela autora da presente pesquisa. O diagrama retoma aspectos do diagrama 4, da página 

80, e inclui elementos próprios da narrativa Dom Quixote das Crianças em quadrinhos (SIMAS, 2012). 
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tagarela que, como muitas coisas mágicas no Sítio, é personificada, ganhando a existência de 

um ser que pensa, fala, se emociona, como qualquer outra criança; Tia Nastácia é uma boa 

senhora que auxilia Dona Benta nos afazeres da casa e no trato com as crianças, sua vivência 

como mulher do lar e de pouca instrução faz com que, assim como as crianças, se envolva na 

narrativa e necessite de explicações sobre ela; Visconde (o sabugo de milho), Rabicó (o 

porco), Quindim (o rinoceronte), Conselheiro (o burro falante) e Saci são personagens 

folclóricos, também personificados, que fazem parte do ambiente lúdico do Sítio. 

Dentro dessa história, na qual, como já pontuado, os protagonistas são as crianças que 

percebem na leitura uma forma prazerosa de experimentar o mundo, a narrativa do engenhoso 

fidalgo da Mancha aparece como uma história de ficção, produzida por Cervantes em uma 

época anterior ao Sítio, história esta que é retomada por Dona Benta – personagem, leitora e 

narradora –, a partir do momento em que Emília demonstra interesse por suas numerosas 

páginas. A leitura dos quadros evidencia que, nesse retorno, enquanto Dona Benta narra, as 

personagens do Sítio – Visconde, Narizinho, Tia Nastácia, o rinoceronte, o burro, etc. brincam 

de se aventurar na história, por isso a semelhança entre os personagens. 

Direcionando sua narrativa às especificidades de seu público destinatário – crianças, 

Emília, Tia Nastácia – Dona Benta decide narrar a história de Dom Quixote com suas próprias 

palavras, por isso a linguagem simplificada nas legendas e até mesmo nos balões de fala de 

Dom Quixote, já que estes remetem ao discurso direto desse personagem do século XV, mas 

que é produzido por Dona Benta, direcionado às crianças. Apresentando, portanto, como 

primeiro critério de adaptação a simplificação da linguagem cervantina. 

Nesse sentido, na figura 16, o primeiro quadrinho, que demonstra o cenário de Dom 

Quixote, apresenta na forma de legenda a narrativa em terceira pessoa realizada pela 

personagem-narradora, que, em relação aos fatos quixotescos, age como uma das várias vozes 

narrativas (CHARAUDEAU, 2008, p.196), apresentando-se como leitora-testemunha28 dos 

fatos narrados, uma vez que testemunha, através de sua experiência leitora, os feitos de Dom 

Quixote. O mesmo ocorre com a legenda no primeiro quadro da figura 16 e nos balões de fala 

de Dom Quixote nos quadros seguintes da mesma figura, os quais representam o discurso 

direto do anti-herói dado por Dona Benta. 

                                                           
28

 Charaudeau (2008, p. 196) postula a existência de vários narradores em uma narrativa, sendo um primário – 

autor/ narrador – e outro secundário – “cuja história se integra ou se encaixa na narrativa do narrador primário”. 

Assim, no Dom Quixote das Crianças, seja na narrativa de Lobato ou nos quadrinhos de André Simas, o narrador 

de Cervantes é uma voz dialógica inserida dentro da voz narrativa de Dona Benta, portanto, tem-se um narrador 

secundário, cervantino, que se encaixa, na voz enunciativa narradora de Dona Benta, narradora primária. Tais 

narradores, nos quadros, são vistos na superfície como primário e secundário, no entanto, as várias vozes 

pontuadas por Charaudeau podem ser múltiplas, como acontece caso consideremos o narrador real da história do 

Sítio, ou seja, a voz narrativa primária que representa o sujeito enunciador de Lobato. 
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No segundo e terceiro quadro da figura 16, em contrapartida, vemos, além da maneira 

de dizer de Dona Benta, a voz de Emília que, conforme já pontuado, é conhecida por sua 

esperteza e sagacidade. Nesse sentido, veem-se dois modos de tomada das palavras distintos 

vindos da boneca: no segundo quadro, ela se posiciona em primeira pessoa, demonstrando 

engajamento e autoritarismo, como se tivesse a legitimidade para impedir a queima dos livros, 

enquanto no quadro seguinte, vê a necessidade de encenar outro papel, visto que sua posição 

real de boneca e manipuladora dos fatos reais, já que mentiu em relação a quem retirou o livro 

da estante, a enquadra numa situação de ter que se justificar ou continuar com a simulação de 

inocente. 

Tanto a mostração das imagens como os modos de tomada das palavras dados nas 

legendas e balões de fala demonstram-nos um projeto de dizer que é realizado por um sujeito-

enunciador-narrador das ações do Sítio do Picapau Amarelo, sujeito este que projeta imagens 

facilmente depreendidas por seus valores icônicos (elas se parecem com os objetos reais que 

representam) e linguagem verbal correspondente ao público infantojuvenil – orações 

expressas sempre na ordem direta, majoritariamente com uso da voz ativa e de vocábulos 

comuns ao cotidiano desse público. 

Como estratégia de captação de seu público destinatário, o enunciador seleciona o 

gênero HQ como melhor maneira de proceder à encenação do fato narrado, já que através dele 

pode narrar as ações mostrando-as e, sobretudo, explicitando que as crianças do Sítio, assim 

como as leitoras da obra, podem se divertir e viver as aventuras por meio do relato realizado 

por ele. Assim, além da simplificação da linguagem, fator que, como dissemos, evidencia o 

projeto de adaptação da obra, a mostração dada pelo uso das imagens nos quadros também 

age como estratégia de adaptação do texto de Lobato, uma vez que evidencia ainda mais o 

projeto deste de fazer com que as crianças vivenciem momentos lúdicos a partir da leitura. 

Leitura esta que, agora, considera a imagem como fator de preenchimento de fatos não 

narrados pela parcela verbal e que, por isso, apresenta, como dito, uma nova maneira de 

interagir com a obra. 

Essas características depreendidas da superfície textual apontam-nos um projeto de 

dizer, no qual se evidencia um sujeito-enunciador, participante do espaço externo-interno da 

narrativa, externo por não ser mostrado na história e interno por representar a voz enunciativa 

do comunicante real, que procede uma maneira de narrar coerente e ajustada às preferências 

que imagina ter o seus destinatários; e um sujeito destinatário infantil, materializado, como 

dito, nas peculiaridades das relações entre forma-sentido depreendidas na superfície textual. 

Esses sujeitos, enunciador e destinatário, são fruto do projeto de dizer direcionado por uma 
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situação de comunicação, na qual sabemos ter como interlocutores os sujeitos-comunicantes 

reais – André Simas, quadrinista e editor de histórias infantojuvenis, e a empresa Cor e 

Imagem, ilustradora – e os sujeitos interpretantes reais do texto – crianças, adolescentes, 

adultos, responsáveis, professores, etc. 

Todos esses dados comentados dentre os quais ressaltamos mais especificamente a 

seleção do gênero, a simplificação da linguagem, o uso de ilustrações apontam para um 

projeto de dizer que, pressupostamente, tem como público destinatário, ou seja, idealizado 

pela instância de enunciação, crianças e jovens da atualidade. Essa pressuposição, 

ressaltamos, sustenta-se no uso da verbo-visualidade, na simplicidade de seus elementos 

verbais e visuais e no uso do gênero, visto como facilitador da leitura de tal público. 

No entanto, é interessante observar que o próprio fazer da adaptação pressupõe o 

ajustamento do texto fonte aos gostos e expectativas do sistema de chegada; fazendo-se como 

estratégia para obter equivalência de sentidos, ou ainda como reinterpretação do texto 

original, havendo uma explicitação de sentidos comuns aos dois textos, conforme pontuado 

através da leitura de Bárbara (2014) na seção 2.2 deste estudo. Isso equivale a dizer que, 

mesmo que haja mudanças na significação das histórias, como declara Hutcheon (2013, p. 

17), as adaptações representam modos distintos de interagir com a obra fonte e, portanto, 

devem remeter a esta, fazendo com que o leitor possa de alguma maneira interagir com o 

enredo da fonte, seja conhecendo-o ou relembrando-o, dependendo de sua maturidade e 

experiência leitora. 

A HQ estudada nesta pesquisa, conforme mencionado na metodologia do estudo, 

retoma o enredo narrativo do Dom Quixote das Crianças, de Monteiro Lobato, e como ela 

mesma declara, sua criação foi realizada para que o público infantojuvenil da atualidade 

tomasse conhecimento do grande cavaleiro andante de Miguel de Cervantes tal como é 

recuperado por Lobato, o que faz-nos pressupor a intenção de recuperação de sentidos 

semelhantes para apresentação às crianças. Entretanto, o modo de apresentar a história, como 

já comentado, pode ocasionar, ao nosso ver, uma confusão de sentidos, tendo em vista os 

possíveis saberes desse público destinatário cujos conhecimentos sobre a organização e 

funcionamento dos textos que circulam em nossa sociedade está em formação. 

A maneira de ler a história, por exemplo, que necessita que o leitor realize o 

desmembramento dos dois enredos ficcionais – do Sítio e de Dom Quixote – e infira que a 

narrativa de Dom Quixote é realizada dentro da narrativa do Sítio exige que o leitor ative 

conhecimentos sobre o gênero, aplique-os à história e, ainda, desloque-os quando necessário. 

Isso porque, como já pontuado, a leitura não pode ser realizada de forma linear, obedecendo 
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ao direcionamento da leitura ocidental, da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas 

deve considerar a mostração como fator de visualização de dois enredos distintos. 

Comparando-se a HQ com a obra inspiradora, produzida por Lobato, verifica-se esse 

mesmo direcionamento de uma narrativa (Dom Quixote de La Mancha) inserida em outra 

(Sítio do Picapau Amarelo). No entanto, na narrativa puramente verbal realizada pelo autor, a 

presença de um narrador cujo foco narrativo enquadra-se na terceira pessoa e a 

correspondência entre os discursos diretos e os personagens situam o leitor, direcionando a 

leitura para a percepção do encaixe das narrativas, como se pode observar no fragmento que 

segue: 

 

Sem responder à pergunta, Dona Benta continuou:  

– Quando o pobre cavaleiro andante se viu só; com o grupo já bem longe, soltou um 

profundo gemido. Quis levantar-se. Impossível. Estava completamente derreado. 

[...] Nesse ponto apareceu gente. Apareceu um homem lá da aldeia dele, que andava 

em compras de trigo. Vendo o cavaleiro caído, correu a socorrê-lo. Tirou-lhe a 

viseira e exclamou: 

 – Que é isto? O Senhor D. Quixote por aqui, neste estado? Fale! Que foi que lhe 

sucedeu? (LOBATO, 1960, p.37) 

 

 

No início do fragmento, a expressão “Dona Benta continuou” evidencia que alguém, 

externo à narrativa, relata que Dona Benta estava contando uma história e, nesse momento, 

dará continuidade ao seu relato. O parágrafo seguinte introduzido pela expressão e os dois 

pontos, no parágrafo anterior, e pelo travessão evidencia o discurso da personagem Dona 

Benta. No decorrer da narrativa, Dona Benta relata que um homem avistou o cavaleiro e, 

quando percebeu que era Dom Quixote, o interrogou sobre o ocorrido. A sequência, também 

introduzida por verbo declarativo “exclamou” e os dois pontos, direciona a leitura para a fala 

de outro personagem, cujo discurso direto é inserido dentro de outro discurso direto, que 

explicita a narrativa realizada por Dona Benta, assim a estrutura “citação do personagem + 

verbo declarativo + pontuação + discurso direto” permite o melhor encaixe das narrativas, 

uma vez que há um direcionamento para tal. 

Na HQ, em contrapartida, a estrutura composicional do gênero marcada pela 

mostração das ações nos quadros, esse direcionamento é dado de forma implícita, visto que 

não há marca enunciativa de um narrador externo aos dois fatos narrados e a mostração das 

histórias é dada numa mesma paginação, o que pode ocasionar a não compreensão da 

continuidade narrativa das aventuras de Dom Quixote na fala de Dona Benta ou o não 

entendimento de dois momentos distintos, um relacionado ao Sítio e outro ao tempo de Dom 

Quixote. 
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As adaptações, como já pontuamos, permitem a (re)visitação a um enredo anterior por 

meio de uma nova situação de comunicação que inaugura uma nova maneira de dizer o 

cânone. Tal fato evidencia a importância do recurso em nossa sociedade, uma vez que 

possibilita a permanência de clássicos no imaginário da sociedade atual, fazendo com que 

textos consagrados não percam o seu valor e sejam esquecidos no decorrer do tempo. 

Contudo, o projeto de dizer a obra fonte deve ser realizado obedecendo as reais 

especificidades do público destinatário, a fim de que o contato seja de fato estabelecido e 

possa oportunizar um desejo futuro de experimentar o original. 

Ressaltamos aqui a crítica construtiva à adaptação que se utiliza de signos caros às 

crianças para a transposição da obra de Lobato, fazendo-se, portanto, como importante 

estratégia de captação do interesse do leitor para a interação e conhecimento do clássico 

lobatiano. Entretanto, observamos, dadas as peculiaridades dos elementos constituintes do 

texto e dos dados do contrato de comunicação, que os conhecimentos prévios necessários aos 

leitores podem não corresponder da forma como projetada pela instância enunciativa o que 

gera um prejuízo à produção de significados do leitor, fazendo com que a leitura, 

consequentemente, não seja objeto de fruição, ou ainda que essa fruição e adentramento no 

texto precise de uma mediação para ser de fato efetivada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nunca vou esquecer as aventuras de Dom Quixote que meu pai 

foi me contando aos poucos, com suas próprias palavras enquanto me 

mostrava as ilustrações. 

Só algum tempo depois eu as reconheceria como bicos-de-pena 

de Gustavo Doré, ao ler aquelas aventuras por conta própria em 

outra edição – o Dom Quixote das Crianças, na adaptação de 

Monteiro Lobato. Lembro dos moinhos de vento, dos rebanhos de 

carneiro [...] das surras que o pobre cavaleiro levava... Mas lembro, 

sobretudo e para sempre, de como eu torcia por aquele herói que 

queria consertar todos os erros do mundo, ajudar todos os sofredores, 

defender todos os oprimidos. Em seu esforço para lutar pela justiça e 

garantir a liberdade, o fidalgo não hesitava em enfrentar os mais 

tremendos monstros, os mais pérfidos feiticeiros e os mais poderosos 

encantamentos. Nunca desanimava, mesmo tomando cada surra 

terrível, quando esses perigos ameaçadores se revelavam apenas 

alguma coisa comum, dessas que a gente encontra a toda hora no 

mundo. E então as pessoas achavam que Dom Quixote era maluco, 

riam dele... 

Eu não ria. Metade de mim queria avisar ao cavaleiro: “Fique quieto 

no seu canto, não vá lá não, porque não é nada disso que você está 

pensando...” A outra metade queria ser igual a ele. Até hoje. 

Ana Maria Machado 

  

De acordo com Feres (2011, p. 23) “o ato de ler significa um agir em direção à 

construção de sentido de um texto”. Por isso, os efeitos de sentido pontuados no capítulo de 

análise deste estudo partiram dos elementos constituintes da superfície textual que, no 

momento da interação via leitura, remetem a saberes sobre o mundo para a construção da 

significação do texto. Assim, evidenciamos que, no processo de leitura e interpretação textual, 

o leitor ativa seus conhecimentos enciclopédicos, agindo em direção à construção de sentido, 

conforme sinalizou Feres e, portanto, atua ativamente como (co)produtor da significação 

textual. 

 Igualmente, a atividade de produção textual, segundo Koch (2010, p.11), “diz respeito 

à realização de uma atividade verbal [visual, ou verbo-visual, como visto nos quadrinhos], 

numa situação dada, com vistas a certos resultados”. O que equivale a pensar a produção de 

textos como uma atividade de cooperação com o outro, atividade esta realizada em uma 

determinada situação de comunicação a qual assinala uma intencionalidade e, 

consequentemente, a utilização de estratégias para o alcance dessa intencionalidade, assim 

como postula Charaudeau (2008) quando explicita a natureza do contrato firmado entre os 

interlocutores de um texto. Dessa forma, produzir um texto, assim como ler, pressupõe um 
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agir em direção ao outro, ao estabelecimento da interação, à mútua compreensão. Mesmo que 

saibamos não ser idêntico o universo do outro, agimos, tanto na produção quanto na leitura, 

de forma a atingir a identificação com esse universo. 

 As adaptações, nesse contexto, enquanto atividade de produção textual, permitem a 

reenunciação de um texto passado mediada por uma nova situação de comunicação, ao 

estipular um contrato entre sujeitos sociais – autor e leitor – que influencia a escolha dos 

recursos de linguagem para atingir o fim de fazer conhecer a obra inspiradora. Da mesma 

forma, enquanto objeto de leitura e construção de sentidos, apresenta grandes possibilidades, 

através da adaptação da linguagem e das maneiras de dizer a obra clássica, de efetivar a maior 

interação do leitor com o enredo da obra literária reenunciada. 

 Sendo, ainda, esta adaptação destinada ao público infantojuvenil, como visto em 

Lobato e nos quadrinhos, carrega a peculiaridade de ser pensada para a interação com um 

público que, em suas diferentes etapas da infância, está sendo formado como ser humano, 

cidadão, leitor de textos e, principalmente, do mundo. Assim, a atividade de adaptação 

destinada a tal público carrega consigo a dupla atividade de captação da atenção e interesse do 

mesmo, além da ativação e desenvolvimento de habilidades sociocognitivas necessárias ao 

desenvolvimento da maturidade leitora, afetiva e social. Dessa forma, apesar de ser produzida 

e idealizada por um autor-adulto, deve apresentar em sua forma características próprias à 

infância e à juventude, ou seja, características capazes de apresentar ludicidade e aprendizado. 

 As adaptações e traduções produzidas por Monteiro Lobato para o público 

infantojuvenil cumprem essa tarefa, uma vez que conseguem fundir em uma única narrativa o 

maravilhoso e o cotidiano real (COELHO, 2000, p.20), apresentando-se, conforme pontuado 

no capítulo 2, como importante maturação da literatura desenvolvida para crianças, senão 

precursoras dessa atividade no país. 

 A obra Dom Quixote das Crianças, como adaptação da narrativa literária de Miguel de 

Cervantes pertencente ao universo adulto, apresenta a grande preocupação do autor de 

espelhar em sua obra as especificidades de seu público destinatário. Em seu projeto de dizer 

pontuamos, por meio da leitura de Böhm (2004), como pilares três estratégias de adaptação: o 

acréscimo, a substituição e diversão. Estratégias que se deixam delinear na forma do Dom 

Quixote das Crianças, uma vez que nele é acrescentado o ambiente lúdico do Sítio, a 

substituição do narrador cervantino pela boa avó das crianças e o divertimento e prazer das 

crianças em tomarem conhecimento da narrativa de Cervantes, fatores que agem na direção de 

provocar a identificação do público leitor com a obra e de permitir, portanto, maior fruição de 

leitura. 
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 Diante do engajamento de Lobato para a produção de uma literatura voltada para as 

crianças e do legado deixado por ele, suas obras têm sido constantemente revisitadas e 

adaptadas, já que se constituem socialmente como importante investimento na formação 

leitora desse público e, sobretudo, na formação de seu raciocínio crítico e afetivo-social. É 

nesse contexto que a adaptação para a HQ dá continuidade ao projeto literário de Lobato, 

permitindo, em uma nova época a renovação das maneiras de apresentar a obra clássica, 

procurando ajustar seu conteúdo aos pressupostos conhecimentos e preferências do leitor 

infantojuvenil de hoje.  

 A natureza verbo-visual das narrativas em quadrinhos possibilita a maior identificação 

do público leitor infantojuvenil com as obras, como destaca Coelho (2000, p.217) quando diz 

que o interesse das crianças por esse tipo de literatura está na facilidade com que ela fala à 

mente delas, atingindo diretamente o pensamento intuitivo, sincrético, globalizador que é 

característico da infância. Portanto, a atitude de transpor a narrativa do universo 

infantojuvenil da época das produções de Lobato para o público contemporâneo a nós 

constitui o grande feito adaptativo dos quadrinhos de André Simas, o qual, por meio das 

ilustrações procurou não só contar como também mostrar o quanto as crianças são capazes de 

divertirem-se através da leitura. 

 No entanto, conforme evidenciamos, a leitura constitui-se uma forma de interação 

social, na qual se deixa delinear os conhecimentos partilhados pelas duas instâncias de 

interação: autor e leitor. Por isso, o processo de transposição da narrativa verbal para a verbo-

visual, deve projetar com clareza os referentes dados por palavras e imagens a fim de procurar 

a maior identificação com o universo de saberes do público destinatário, saberes que 

precisarão ser ativados para a interpretação da narrativa. 

 Na atividade de adaptação, seja para o mesmo código ou para outro, conforme visto a 

partir da verbo-visualidade dos quadros, a produção de novos sentidos é certa, uma vez que, 

como explicitado por Jakobson, toda tradução/ adaptação é um investimento de leitura e, 

portanto, de interpretação de sentidos. Contudo, enquanto adaptação ela deve apresentar de 

forma explícita o enredo da obra inspiradora, assim como suas características peculiares, 

como personagens, espaço, tempo; fazendo com que de alguma forma o leitor possa tomar 

conhecimento do conteúdo do clássico. Assim, a produção de novos sentidos é válida e está 

pressuposta em qualquer atividade de interpretação; esta interpretação que gera a adaptação, 

em contrapartida, não deve extrapolar e distanciar o leitor dos sentidos da obra inspiradora. 

 Pensar, portanto, as possibilidades de efetivação de sentidos com a apresentação da 

adaptação para o público infantojuvenil é essencial. A adaptação, devido a sua forma reduzida 
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e linguagem simplificada, pode ser mais apropriada ao leitor, dependendo da idade e 

maturidade deste, mas, mesmo reduzida e simplificada, deve, como declara Ana Maria 

Machado (2002),  propiciar ao leitor infantojuvenil a oportunidade de um primeiro encontro, 

na esperança de que seja sedutor, atraente e tentador, conforme descrito por ela em relação ao 

seu contato com o Quixote de Lobato, e que, sobretudo, possa equivaler a um convite para a 

posterior exploração do território do clássico. 
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