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Cada vez mais sou da opinião de que não existem livros para 

criança. Eles são um conceito inventado por motivos comerciais 

e mantido pela tendência humana de classificar e rotular. O 

autor honesto (...) escreve o que está dentro de si e precisa sair. 

Às vezes o que ele escreve terá ressonância nas inclinações e 

nos interesses dos jovens, outras vezes não. (Marcus Crouch) 



 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado teve o objetivo principal de analisar livros ilustrados 

considerados infantis, mas com forte potencial comunicativo para outras idades, devido a 

implícitos e inferências programados. A hipótese elaborada é de que a ilustração não é fator 

limitador para o tu-interpretante, que pode ser somente infantil ou não. Os livros do corpus 

principal foram A parte que falta (SILVERSTEIN, 2018a), A parte de falta encontra o grande 

O (SILVERSTEIN 2018b) e Fico à espera... (CALI, 2007). A pesquisa conta com uma 

revisão bibliográfica inicial, filiada primordialmente à Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, porém se estabelecem interfaces com outras áreas, principalmente a Teoria e a 

Crítica da Literatura Infantojuvenil. Como fundamentação teórica, trabalham-se conceitos 

como “livro ilustrado” e “narrativa”, de Linden (2011), Hunt (2010) e Nikolajeva e Scott 

(2011); “sentido de discurso”, “interpretação”, “compreensão”, “implícitos” e “modo 

narrativo”, de Charaudeau (1996, 1999, 2001, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018a, 2018b); 

“inferências”, de Dell’isola (2001); “fases da literatura infantojuvenil”, de Coelho (2000); 

“literatura crossover”, de Beckett (2009), entre outros. Em meio à parte teórica, já são feitas 

breves análises, como exemplificações dos conceitos. Algumas dessas aplicações são feitas 

em fragmentos das obras do corpus principal e outras são realizadas no corpus de apoio, que 

conta com títulos como Flicts (ZIRALDO, 2012), Meninas (ZIRALDO, 2016), O pequeno 

príncipe (SAINT-EXUPÉRY, 1994), A árvore generosa (SILVERSTEIN, 2001) e O menino 

que colecionava lugares (JANER, 2016). Como metodologia de análise, escolheu-se o 

método qualitativo, por isso apenas três obras. Como resultados, espera-se comprovar que 

esses três livros verbo-visuais, assim como muitos outros do universo literário, têm potencial 

destinação para um público amplo, não apenas para o segmento infantil ou juvenil, pois 

atendem aos critérios crossover de Beckett (2009) e atravessam as classificações tradicionais. 

 

Palavras-chave: Semiolinguística; Livro ilustrado; Implícitos; Inferências; Literatura 

crossover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This master's thesis had the main objective of analyzing picturebooks considered to be 

children, but with strong communicative potential for other ages, due to implicits and 

inferences programmed. The hypothesis elaborated is that the illustration is not a limitingg 

factor for the tu-interpretant, which may be only childish or not. The books in the main corpus 

were The missing peace (SILVERSTEIN, 2018a), The missing peace meets the big O 

(SILVERSTEIN 2018b) and I'm waiting... (CALI, 2007). The research has an initial 

bibliographic review, primarily affiliated to the Semiolinguistic Theory of Discourse 

Analysis, but interfaces are established with other areas, mainly the Theory and Criticism of 

Children's Literature. As a theoretical foundation, concepts such as “picturebook” and 

“narrative”, by Linden (2011), Hunt (2010) and Nikolajeva and Scott (2011); “sense of 

discourse”, “interpretation”, “comprehension”, “implicit” and “narrative mode”, by 

Charaudeau (1996, 1999, 2001, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018a, 2018b); “inferences”, by 

Dell’isola (2001); “phases of children's literature”, by Coelho (2000); “crossover literature”, 

by Beckett (2009), among others. In the middle of the theoretical part, brief analyzes are 

already made, as examples of the concepts. Some of these applications are made in fragments 

of the titles of the main corpus and others are made in the supporting corpus, which has titles 

such as Flicts (ZIRALDO, 2012), Meninas (ZIRALDO, 2016), The little prince (SAINT-

EXUPÉRY, 1994), The Giving Tree (SILVERSTEIN, 2001) and O menino que colecionava 

lugares (JANER, 2016). As a methodology of analysis, the qualitative method was chosen, 

which is why only three books. As a result, the hope is to prove that these three verb-visual 

books, as well as many others in the literary universe, have the potential to be used by a wide 

audience, not only for children or youth, as they meet Beckett's (2009) crossover criteria and 

cross the traditional classifications. 

 

Key-words: Semiolinguistics; Picturebook; Implicits; Inferences; Crossover literature.  
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1 DE ONDE O FIO PARTE 

 

 Este trabalho de pesquisa, que resultou na dissertação de mestrado intitulada 

“Implícitos e inferências: as partes que faltam na literatura ilustrada”, partiu de uma 

inquietação acerca de livros ilustrados. Por cerca de dois anos, durante a graduação em Letras 

da UFF, pude me dedicar a pesquisas de Iniciação Científica sob orientação da prof.ª Dr.ª 

Beatriz Feres, minha atual – e para sempre – orientadora. Nesses projetos, apliquei a Teoria 

Semiolinguística, a que também se filia este estudo, em obras cuja autoria fora de Ziraldo, 

escritor e ilustrador brasileiro. No entanto, com Flicts (ZIRALDO, [1969]2012), fui um pouco 

além do planejado quando indaguei como uma criança – público-alvo principal do livro – 

compreenderia perfeitamente todos os implícitos e realizaria todas as inferências necessárias. 

Caminhei, naturalmente, para o campo da mediação de leitura.  

 Entretanto, essa resposta não me saciou, uma vez que refiz a indagação de diferentes 

maneiras, com diversos livros e com outros objetivos. Surgiram, dessa forma, o tema e a 

motivação do meu mestrado: trabalhar com livros ilustrados com forte potencial 

comunicativo para diferentes idades, devido a implícitos e inferências programados; e 

comprovar que a imagem não é menor ou menos importante, nem determina, assim, a faixa-

etária do livro. Posto isso, a hipótese proposta, finalmente, é de que a ilustração não é fator 

limitador para o tu-interpretante, que pode ser somente infantil ou não, justamente por serem 

necessários processos inferenciais para a compreensão dos implícitos. 

 Partindo das experiências práticas em instituições públicas e privadas, do estágio à 

regência de turma, observei questões muito recorrentes, ainda que em diversos níveis. Muitos 

estudantes apresentam dificuldade na leitura, sobretudo literária, resultado de defasagens e de 

pouco investimento no ensino brasileiro, dentre outros fatores. Junto disso, ainda há a 

perpetuação do baixo estímulo à literatura. Muitos estudantes não estão na série escolar ideal, 

devido às reprovações e ao abandono, com vistas ao mercado de trabalho, ou outras questões 

pessoais (mas recorrentes no ensino público). Atualmente, torna-se possível, também, a 

Educação de Jovens e Adultos, normalmente à noite, em colégios públicos, a fim de 

escolarizar essa população. Com isso tudo, pergunto: Qual literatura esses alunos lerão? 

Existe uma literatura adequada ou destinada para eles? Dificilmente será encontrado, em meio 

às classificações teóricas, esse estágio de “desenvolvimento versus faixa etária”. Mas, cabe a 

análise, pois o desenvolvimento da capacidade de leitura e escrita não é proporcional ao 
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desenvolvimento de outros conhecimentos (como imaginário sociodiscursivo), logo, a matéria 

literária também precisa ser diferente nesses casos. 

 Como cativar um possível leitor para esse mundo da literatura? Se for uma criança, 

não faltam técnicas nem livros sugeridos. Se for um jovem, um adulto ou um idoso, há 

carência de opções. Talvez até existam materiais, porém é bem provável que não os estejamos 

vendo, visto que os rótulos “literatura infantil” e “literatura infantojuvenil” e o tratamento 

desses apenas como tal muitas vezes impedem que uma obra, carregada de potência literária, 

atinja todos os públicos possíveis. Sim, podem coexistir diversos públicos para um mesmo 

livro e isso em nada prejudica o objeto literário. E é a esse ponto que pretendo chegar, 

desenvolvendo uma análise que prioriza títulos com essa característica, livros minimalistas, 

contudo, com o poder de atingir diferentemente diversas idades – mas preferencialmente o 

jovem ou o adulto, porque entendo que esse é o momento de romper a barreira de que livro 

com imagem é apenas livro para criança. 

 Para rompê-la, são analisados, como corpus principal, três títulos: A parte que falta 

(SILVERSTEIN, [1976]2018a), A parte que falta encontra o grande O (SILVERSTEIN, 

[1981]2018b) e Fico à espera... (CALI1 [2005]2007). A primeira e a segunda são da autoria 

de Shel Silverstein, autor e ilustrador de A árvore generosa ([1964]2001), um clássico da 

literatura mundial. Partindo disso, já se pode imaginar o teor das obras selecionadas para esta 

pesquisa. 

 A primeira obra foi publicada na década de 70, nos Estados Unidos da América, e 

depois chegou ao Brasil, pela editora Cosac Naify. Por aqui, não fez muito sucesso. Em 2018, 

a editora Companhia das Letrinhas comprou os direitos do livro e o reeditou. Uma escritora 

da mesma editora, e também youtuber, recebeu um exemplar e o leu em um de seus vídeos, 

demonstrando como o enredo poderia dialogar com os relacionamentos. O vídeo se 

popularizou rapidamente entre jovens e adultos e a obra traduzida de Silverstein atingiu o 

sucesso de vendas, esgotando-se por duas vezes consecutivas. Com isso, a editora traduziu o 

segundo livro, publicado nos EUA na década de 80. Ambos os livros narram a história de um 

personagem-forma que necessitava de ser completo e sua busca pela parte que faltava, muitas 

vezes associada à cara-metade. Naturalmente, traça-se um paralelo com as relações amorosas, 

mas não se trata apenas disso, são relacionamentos de modo geral. 

 

 

                                                           
1 Embora o ilustrador Serge Bloch também seja autor do livro, na ficha catalográfica seu nome não consta como 

autor. 
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Figura 1 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, capa; SILVERSTEIN, 2018b, capa) 

 

 No corpo da pesquisa, foram elencadas digitalizações de fragmentos dos livros, a fim 

de que a compreensão dos exemplos e das análises fosse melhor. Como a unidade de 

significação é a página dupla, priorizou-se um formato de escaneamento que mantivesse o 

teor dos originais2.  

 O terceiro livro já não tem um escritor-ilustrador. Trata-se de um livro feito em 

coautoria pelo premiado escritor suíço Davide Cali e pelo também premiado ilustrador francês 

Serge Bloch. Assim, a obra é composta por texto verbal e texto visual de autores diferentes 

ou, melhor dizendo, por parcelas textuais de diferentes autores3. Mesmo esse processo sendo 

diferente em relação aos livros anteriormente mencionados, o resultado final se mostra muito 

próximo. Neste, o tema é o ciclo da vida, da infância à velhice e, no campo visual, um fio de 

linha vermelha une (ou não) os acontecimentos. Trata-se de um trabalho com genialidade que 

eleva a ilustração a outro patamar de integração e, ainda, que mantém o caráter diferencial da 

imagem: com pouco, transmitir muito. 

 

 

 

                                                           
2 No entanto, isso não foi possível em um dos títulos, devido às dimensões da obra física: 28cm x 11cm. 

Somente nesse caso, as páginas virão em imagens separadas, mas, postas em sequência, para que a unidade de 

significação não seja prejudicada. 

 
3 Questões de nomenclaturas serão mais bem desenvolvidas no decorrer da dissertação. 
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Figura 2 

 

(CALI, 2007, capa) 

 

 Fico à espera... (CALI, 2007), assim como A parte que falta (SILVERSTEIN, 2018a), 

consagrou-se como sucesso de vendas no Brasil, só que pela editora Cosac Naify. 

Atualmente, o livro encontra-se esgotado após algumas reimpressões e com um valor acima 

da média no mercado de itens usados, devido ao seu caráter de raridade. A conquista de 

prêmios internacionais, como o Prêmio Baobab (Salão de Montreuil/2005) de melhor livro do 

ano, certamente contribuem para isso tudo e reafirmam a qualidade da obra, traduzida por 

Marcos Siscar, poeta paulista que garante e adequa a poesia do original francês.  

 Desse modo, o objetivo principal desta dissertação é mostrar, por uma linha 

linguístico-discursiva, que as lacunas textuais – ou “as partes que faltam”, em termos mais 

simples e, ao mesmo tempo, poéticos – são previstas e enriquecem as possibilidades de 

destinação e interpretação/compreensão. Para tanto, alguns objetivos específicos também 

serão desenvolvidos, sempre atrelando teoria e prática, com aquela precedendo esta. Pretende-

se analisar o engendramento verbo-visual no corpus; aplicar a Teoria Semiolinguística à 

situação de comunicação monolocutiva; verificar a presença de implícitos e inferências; 

compreender o processo de construção das narrativas; e estudar e definir o conceito de 

“literatura crossover”. 

 Em um primeiro momento, no capítulo 2, parte-se de uma revisão história acerca da 

imagem e da relação imagem-palavra, com Santaella e Nöth (2015) e Barthes (1990). A partir 

disso, discorre-se especificamente sobre a ilustração, sua autonomia e sua integração com a 

palavra. Assim, com Nikolajeva e Scott (2011), Hunt (2010) e Linden (2011), distinguem-se e 

exemplificam-se as categorias “livro ilustrado” e “livro com ilustração”, sendo aquela de 

maior valor aqui. 
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 Posteriormente, no capítulo 3, trata-se propriamente da Teoria Semiolinguística de 

Análise do Discurso. Inicialmente, definem-se os termos “texto”, “sentido de língua” e 

“sentido de discurso”, fundamentais nesta área. Na sequência, explora-se a teoria do “ato de 

linguagem”, proposta por Charaudeau (2016) e relacionada com Eco (1986) e Xavier (2016). 

Logo em seguida, fala-se sobre o “imaginário sociodiscursivo”, postulado por Charaudeau 

(2018b) e de real importância para a compreensão dos implícitos e das inferências. Nesse 

momento, faz-se uma revisão história, então são apresentados conceitos de Moscovici (1961) 

e Jodelet (2002), que abordam as representações sociais. Ao final do capítulo 3, o objetivo é 

abordar a destinação e o possível destinatário/interpretante e, para isso, utilizam-se Emediato 

(2007), da área, e Eco (1986), de outra área, mas que estabelece uma boa interface. 

 No capítulo 4, pretende-se falar dos implícitos e das inferências. Por isso, em uma 

fundamentação já permeada de exemplos, explana-se sobre o sentido explícito, mostram-se as 

possibilidades de sentido implícito e desenvolve-se o processo inferencial, com base em 

Charaudeau (2016, 2018a). Fez-se imprescindível abordar questões como “interpretação” e 

“compreensão”, sobre as quais discorre Charaudeau (2018a), atualizando tais conceitos em 

um recente artigo. Assim sendo, ocorre uma breve aplicação da teoria, mais uma vez, no 

corpus, para fins de melhorar explanação teórica. 

 No capítulo 5, ainda relacionado à Teoria Semiolinguística, vê-se a necessidade de 

discutir sobre a composição narrativa. “Contar histórias” é uma ação que exige muitas 

especificidades. Materializados em forma de texto verbo-visual, com palavras e ilustrações, os 

títulos escolhidos narram histórias minimalistas e grandiosas – e parte do sucesso deles se 

atribui ao tipo textual narração e ao modo narrativo, em termos Semiolinguísticos. Utilizam-

se, para tanto, materiais cujos autores são Nikolajeva e Scott (2011), Peter Hunt (2010) e 

Charaudeau (2016). 

 Já no capítulo 6, caminhando para o fechamento da pesquisa, a ideia é resgatar e 

aproveitar todos os apontamentos anteriores, tanto de teorias já relacionadas, quanto de teorias 

distintas. Sendo assim, o capítulo se inicia com as fases e as classificações da literatura 

considerada para crianças e para jovens, com Nelly Novaes Coelho (2000). Já se mostram, 

com os exemplos do corpus principal, semelhanças e dessemelhanças com os estágios. 

Posteriormente, fala-se de “literatura crossover”, conceito de Sandra Beckett (2009), e de 

“literatura transversal”, termo utilizado pela professora Ana Margarida Ramos (2014, 2017) 

em Portugal, ambos muito relacionados ao ideal principal aqui estipulado.  

 Por fim, no capítulo 7, tenta-se reunir e relacionar toda a parte teórica em 

exemplificações com os livros do corpus principal, para se comprovar a hipótese de que 
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livros considerados infantis ou infanto-juvenis, devido à ilustração, apresentam elevado 

potencial comunicativo para além dessa faixa etária, por meio de implícitos e inferências 

programados, não sendo a ilustração fator determinante ou limitador para a identificação do 

sujeito destinatário. Embora trechos dos livros já tenham sido utilizados em meio à 

fundamentação teórica, nesse capítulo, pretende-se abordar um pouco mais o enredo e o fio 

narrativo das histórias, configurando uma análise mais abrangente, que leva em consideração 

o todo das obras. No entanto, não é possível realizar uma análise exatamente completa, de 

todas as páginas, devido à extensão do trabalho.  

 Para finalizar, as conclusões fecham o trabalho e retomam a introdução, por isso, o 

título “Aonde o fio chega”. Mesmo que o texto desse trabalho não seja narrativo, como o livro 

ilustrado de Cali (2007), há um fio condutor que perpassa este estudo e une os capítulos. Ao 

final, até onde foi possível chegar com a teoria e as análises? Tenta-se responder, também, em 

qual categoria de literatura os livros se encaixam, se em uma literatura infantojuvenil (optou-

se pelo termo adjetivo mais abrangente e que, ainda assim, não contempla a grandeza da 

literatura apresentada aqui para a análise principal), se em uma das categorias específicas de 

Coelho (2000), se no novo conceito de literatura crossover (BECKETT, 2009). O resultado 

esperado, no início desta pesquisa, era comprovar que os livros eleitos, representando uma 

parcela desse tipo de literatura, não seriam em hipótese alguma adequados para as crianças. 

Contudo, com o amadurecimento, com o exame de qualificação, com a orientação acadêmica 

e com a elaboração da pesquisa, os resultados foram outros, não exatamente diferentes, mas 

com certeza mais ricos.  
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2 A CONSTRUÇÃO DO TEXTO VERBO-VISUAL 

 

 É importante preparar, de início, este terreno. “Texto”, aqui, é usado em um sentido 

mais amplo e se refere a uma totalidade comunicativa. E, pensando assim, será entendido 

futuramente o porquê de essa literatura do corpus (principal e secundário) – escolhida 

carinhosa e afetivamente – ter tantos implícitos e provocar tantas inferências. 

 Corriqueiramente, ouve-se o emprego do termo “texto” representando uma referência 

a expressões verbais. Errado não está, porém é correto e necessário mostrar que há textos 

visuais/imagéticos, sonoros e, ainda, textos verbo-visuais e até verbo-visuais-sonoros. Nesse 

sentido, Fávero e Koch (1994, p. 25) trazem uma explicação para o termo de forma 

satisfatória: 

Texto, em sentido lato, designa toda e qualquer manifestação da capacidade 

textual do ser humano (quer se trate de um poema, quer de uma música, uma 

pintura, um filme, uma escultura etc.), isto é, qualquer tipo de comunicação 

realizado através de um sistema de signos.  

 

 É essencial destacar aqui uma diferenciação recente, mas necessária. Alguns livros 

didáticos destinados ao Ensino Básico, inclusive, já não colocam “linguagem verbal e não 

verbal” e “linguagem mista/verbo-visual/sincrética” como sinônimos, visto que já se entende 

que compõem modelos de textos divergentes. Há aqueles textos que unem duas linguagens, 

que dividem o mesmo espaço, mas que comunicam de maneira distinta. Há, também, aqueles 

que apresentam uma linguagem sincrética, em que não há como dissociar imagem de palavra, 

uma vez que formam uma única linguagem mista ou verbo-visual. 

 Por isso, neste capítulo, primeiramente, há uma explanação sobre a relação entre 

imagem e palavra, que constituem, juntas, um único e indissociável texto. Nesta seção, têm-se 

Barthes (1990) e Santaella e Nöth (2015). Parte-se de um apanhado histórico para se chegar à 

atualidade e a produtos artísticos recentes: livros ilustrados publicados a partir da década de 

60. Na sequência, discorre-se sobre o objeto desta pesquisa: o livro ilustrado. Para tanto, há 

uma diferenciação do livro com ilustração permeada de exemplos – e com algumas reflexões 

acerca da nomenclatura e da definição –, com base em renomados teóricos da área, como 

Hunt (2010), Nikolajeva e Scott (2011), Linden (2011) e Feres (2012, 2016). Optou-se por 

não abordar a categoria “livro altamente ilustrado”. 

 

 

 

 



19 
 

2.1 Relação imagem-palavra 

 

Durante muito tempo, a imagem foi preterida por pesquisadores, visto que “somos 

ainda, e mais do que nunca, uma civilização da escrita, porque a escrita e a palavra são termos 

carregados de estrutura informacional” (BARTHES, 1990, p. 32). O verbo se sobrepunha à 

imagem, que era vista como menor – e pode, de fato, ser menor, mas não necessariamente se 

limita a isso. Tendo como base, principalmente, a semiótica peirciana, discorre-se aqui sobre a 

relação entre palavras e imagens, com vistas a também comprovar o valor destas. 

Fundamentando a pesquisa nos estudos de Lucia Santaella e Winfried Nöth (2015), 

encontra-se uma revisão da história das teorias imagéticas. Os autores mostram que Platão, na 

filosofia das ideias, prioriza as palavras (logos) para, posteriormente, pensar nas imagens. Os 

mesmos teóricos (2015, p. 28-29) continuam e afirmam que “Aristóteles, por outro lado, dava 

às imagens um significado maior e defendia a tese de que ‘o pensamento é impossível sem 

imagens’ (Sobre a memória, 450a)”. Assim sendo, o último filósofo parece ter inaugurado a 

valorização do visual. 

Em somatória, cita-se Barthes (1990, p. 31), que muito dialoga com a ideia de revisão 

histórica anteriormente posta quando faz a seguinte afirmação:  

Para encontrar imagens sem palavras, será, talvez, necessário remontar a 

sociedades parcialmente analfabetas, isto é, uma espécie de estado 

pictográfico da imagem; na verdade, desde o aparecimento do livro, a 

vinculação texto-imagem é frequente, ligação que parece ter sido pouco 

estudada do ponto de vista estrutural. 

 

Isto é, com base em Barthes, é difícil desvincular a imagem da palavra devido ao 

advento do livro. O autor sugere, também, o baixo índice de pesquisas na área. 

Partindo disso, para este estudo, primeiramente, acentua-se a magnitude das imagens 

que, segundo Santaella e Nöth (2015, p. 13), “têm sido meios de expressão da cultura humana 

desde as pinturas pré-históricas das cavernas, milênios antes do aparecimento do registro da 

palavra pela escritura”. Entretanto, o visual não parece ter sido tão explorado quanto a escrita. 

Isso talvez seja justificado, segundo os mesmos autores (2015), pelo fato de não haver uma 

gramática da imagem, tampouco a possibilidade de vir a existir, pois não é possível sobre ela 

analisar aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos, como ocorre com as 

línguas. Santaella e Nöth (2015) inclusive comparam a ausência de metalinguagem na 

imagem com a possibilidade de a língua servir para explicar ela mesma.  

Nesse mesmo âmbito, Charaudeau (2013, p. 383) discorre sobre a diferença entre 

imagem e linguagem verbal: 
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Talvez a questão da imagem seja ainda mais complexa do que a questão da 

linguagem verbal. Na comunicação verbal, partilhamos uma língua, 

procedimentos de construção frástica, procedimentos de discursivização e 

mecanismos interacionais. Na comunicação icônica (audiovisual, fotografia, 

pictórica, dentre outras), os processos de construção do sentido, de 

transmissão do sentido e de interpretação do sentido não são tão assinaláveis. 

Isso se dá porque a imagem é o resultado da percepção direta que um sujeito 

tem do mundo físico, de uma impregnação, no seu cérebro e na sua memória 

de sujeito, o que produz uma “imagem mental” como primeiro 

enquadramento do mundo. 

 

Para complementar, cita-se Barthes (1990), que também relaciona imagem e palavra 

quando analisa textos formados por ambas as linguagens. Para ele, associa-se comumente a 

palavra à imagem, ou se prefere a imagem acompanhada da palavra, devido ao grau de 

estabilidade que o verbal traz. O visual, na verdade, mostra-se como incerto na medida em 

que permite muitas compreensões subjetivas. Em comparação, a linguagem verbal é mais 

certeira e objetiva, propiciando sentidos e explicações mais denotativos. Em contrapartida, 

esse “auxílio” verbal, muitas vezes, acomoda o leitor, que não observa as gravuras com tanto 

apreço, assim, não as entendendo por inteiro. Para acrescentar a essa discussão, apresenta-se 

mais um postulado de Barthes (1990, p. 32): 

Toda imagem é polissêmica e pressupõe, subjacente a seus significantes, 

uma “cadeia flutuante” de significados, podendo o leitor escolher alguns e 

ignorar outros. A polissemia leva a uma interrogação sobre o sentido; ora, 

essa interrogação aparece, sempre, como uma disfunção, mesmo que essa 

disfunção seja recuperada pela sociedade sob a forma de jogo trágico (...) ou 

poético sobre o sentido dos objetos ou das atitudes.  

 

Ambos os autores apresentam a perspectiva de que a imagem permite interpretações 

vastas e divergentes entre si, e que isso advém do sujeito-interpretante. Essa questão do 

sujeito, que atribui um sentido próprio à imagem, será muito discutida nas análises, inclusive 

em confronto com a linguagem verbal. No entanto, neste momento, atém-se, primordialmente, 

à imagem. 

Para desenhos, pinturas, fotografias e criações estéticas, é possível criar linhas de 

análise por outros vieses, que não o da comparação com o verbal e sua gramática própria, a 

partir do momento em que são entendidos como signos, por representarem seres, elementos 

ou ideias. É fundamental enfatizar que os signos visuais são sempre representações, ainda que 

numa tentativa muito fiel de ilustrar a realidade. Nesse sentido, Santaella e Nöth (2015) 

afirmam que o mundo das imagens se divide em dois domínios: o imaterial das imagens na 

mente e o das imagens como representações visuais – sendo este de interesse para esta 

pesquisa. Isso pode ser exemplificado na figura 3, em que se observam não as bandeiras dos 

países, mas as representações delas. Trata-se de uma mímesis do real. 
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Figura 3 

 

 

(ZIRALDO, 2012, p. 26-29) 

 

A obra de Ziraldo intitulada Flicts (2012) narra a história de um personagem-cor sem 

lugar no mundo. Ele procura por amigos em esquinas, parques, praças, arco-íris, semáforos e 

até países ao redor do mundo, como se exemplifica na figura 3. Para interpretá-la, então, o 

leitor deve realizar algumas operações mentais, que nos capítulos 4 e 5 serão comentadas.  É 

preciso, nesse caso, correlacionar que o Brasil é um país rico em belezas naturais; que o Japão 

é o país que se situa no lado oposto ao Brasil no globo, de modo que seja o mais distante; que 

a Índia é um país antigo, presente na história mundial desde a expansão marítima; e que o 
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Congo conquistou sua independência na década das primeiras edições da obra. A respeito 

desse caráter cognitivo, Santaella e Nöth (2015, p. 26) discorrem: 

A semiótica parte do pressuposto de que representações cognitivas são 

signos e operações mentais ocorrem na forma de processos sígnicos. Neste 

caso, se coloca a questão sobre a natureza desses signos e processos, assim 

como, de forma geral, sobre a relação entre a semiótica e a ciência cognitiva.  

 

Não se pode negar, contudo, que a correlação estabelecida para a interpretação final 

surgiu da relação entre palavra e ilustração. Embora essa integração entre ambos seja muito 

comum, há casos em que são independentes, funcionando como textos distintos, como será 

visto na seção 2.2. A respeito dessa relação imagem-palavra, inicialmente, traz-se Barthes, 

que muito questiona: 

A mensagem linguística será constante? Haverá sempre texto no interior, 

abaixo ou à volta da imagem? (...) qual é a estrutura significante da 

“ilustração”? A imagem duplica certas informações do texto, por um 

fenômeno de redundância, ou é o texto que acrescenta à imagem uma 

informação inédita? (BARTHES, 1990, p. 32-33) 

 

À vista das indagações de Barthes, é possível refletir sobre a imposição de palavras 

rotineiramente junto às imagens, como se estas sozinhas não pudessem comunicar ou como se 

não comunicassem por completo. Fato é que, em muitas vezes, isso ocorre, logo, as legendas, 

por exemplo, são exigidas pela fotografia jornalísticas. Partindo das perguntas desafiadoras de 

Barthes, percebeu-se que a imagem pode ter sua autonomia, quer sozinha, quer acompanhada 

por escritos. Para diferenciar os dois, de forma a contribuir para a compreensão do papel de 

cada um, destaca-se: 

As imagens atuam mais fortemente de maneira afetivo-relacional, enquanto 

a linguagem apresenta mais fortemente efeitos cognitivo-conceituais (Janney 

& Arndt, 1994). Imagens fomentam atenção e motivação, são mais 

apropriadas à apresentação de informação espacial e facilitam, em certo 

grau, determinados processos de aprendizagem (Weidenmann, 1988, p.135-

138). A eficácia emocional das imagens cresce com o grau de sua 

iconicidade (Reimund, 1993). (SANTAELLA, NÖTH, 2015, p. 47) 

 

Fica evidente, por conseguinte, o valor da imagem. Há qualidades exclusivas dela. Por 

isso tudo, elas são tão essenciais no cotidiano, de modo geral, mas também nos livros infantis 

e juvenis, especificamente. A respeito delas, ainda, os mesmos estudiosos colocam: 

Formas visuais são unidades de percepção independentes da linguagem. No 

campo visual, as figuras são percebidas, em sua totalidade, como formas. As 

totalidades aparecem como algo que é mais do que o somatório de suas 

partes. A percepção acontece, então, não de maneira reprodutiva, mas sim 

como um processo construtivo da nova organização do campo visual. 

(SANTAELLA, NÖTH, 2015, p. 47) 
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 Essa questão da autonomia poderá ser averiguada nas figuras subsequentes. Trata-se 

de exemplos extraídos dos livros de Shel Silverstein em que formas-personagens buscam 

outras formas-personagem para conseguirem estar completas e rolar. 

 

Figura 4 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 102-103) 

 

 Na figura 4, da antepenúltima página dupla da narrativa, há somente ilustração. 

Evidencia-se, com ela, o desfecho positivo. O personagem principal antropomorfizado parece 

feliz – devido ao sorriso esboçado e à expressão total de relaxamento, pois encosta seu corpo 

no chão –, junto de sua companheira borboleta, que representa, nessa história, a diversão em 

momentos de lazer. Além disso, parece haver um olhar de admiração para a borboleta, ou uma 

troca de olhares entre ambos. Observa-se, portanto, um quadro de tranquilidade e paz, sem 

pressa ou correria, em que se aproveita o instante. 
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 Figura 5  

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 104-105) 

 

 A figura 5, da penúltima página dupla do livro, apresenta apenas a borboleta voando. 

Junto a isso, devido à expressão sorridente da figura 4, infere-se que houve, de fato, um final 

feliz, ainda que, no decorrer da história, o personagem principal tenha passado por diversos 

percalços, que serviram como aprendizado. 

 A última página, na sequência, apresenta somente a linha que, primeiramente, 

determina o chão. Porém, em uma análise mais profunda, constata-se que essa linha abre e 

fecha a história, de modo que pode significar a mudança de grandes ciclos ou o recomeço. 

 Logo, a interação com a borboleta – como ocorre em outros momentos harmoniosos 

do livro –, a borboleta voando e o caminho “livre” significam um futuro próspero por si só, 

sem palavras para dividir o espaço das páginas duplas. Isso tudo retrata que o personagem 

provavelmente aprendeu lições, valorizou pequenas atitudes e momentos simples, e seguiu 

sua vida, sozinho, mas não só. 
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Figura 6 

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 96-97) 

 

 No livro que traz uma continuação para a história da forma-personagem que busca ser 

completa, tem-se uma forma-personagem pequena, quase triangular e que, por isso, não 

consegue rolar ou locomover-se. Nas últimas páginas, novamente, Silverstein opta por abdicar 

o verbal. Suas obras costumam ter poucas palavras e, ainda assim, muitas interpretações 

relevantes. O mesmo ocorre com a passagem somente visual. 

 Após deparar-se com o personagem “Grande O”, à direita na figura 6, a parte pequena 

entende que precisa aprender a rolar sozinha. Tenta e, com isso, machuca-se, mas de modo 

que suas pontas se desgastam e seu corpo começa a mudar, aproximando-se de uma forma 

oval. Ao conseguir enfim seu objetivo, corre para alcançar o outro. A figura 6, sem palavras, 

mostra seu sucesso e sua tentativa de, mais uma vez, encontrar uma companhia – mas agora 

não mais “parte que falta”, não mais em uma perspectiva de necessidade ou de subordinação.  

 Tudo isso pode ser inferido com a leitura do visual, que apresenta as formas levemente 

distantes do solo, comprovando a movimentação veloz; a parte pequena com traçado não tão 

redondo, mas mais oval, para demonstrar também essa ação de rolamento; a expressão facial 

compenetrada, sem esboço dos lábios, somente com o olhar direcionado para a frente, onde se 

encontra o outro personagem. Este, entretanto, despretensioso, segue sua jornada, sem saber 

do êxito do menor. 
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Figura 7 

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 99) 

 

 Na figura 7, observa-se o desfecho do livro. Embora seja a penúltima página dupla, 

entende-se desse modo, pois as páginas seguintes apresentam, mais uma vez, somente as 

linhas que traçam o chão. Essa aparente ausência de palavras e de ilustrações corrobora, mais 

uma vez, a ideia de que há agora um “caminho livre” para seguir e o final de um ciclo, visto 

que esse título também se inicia com uma página dupla somente com a linha.  

 Essa união, explicitada na figura 7, dos personagens lado a lado, em um aspecto de 

rolamento com velocidade – assim como nas figuras anteriores –, mostra que enfim a parte 

pequena conseguiu rolar, como tanto queria, e que encontrou par, ainda que ela deva ser 

ímpar, sozinha, única. Mesmo que não haja uma expressão de felicidade, sabe-se, devido ao 

teor do enredo, que o desfecho foi otimista. Não há, novamente, traçado para os lábios, 

somente olhos compenetrados: o menor parece olhar para o maior, que olha para frente, para o 

caminho, como um líder. Ambos estão, nesse momento, em forma mais oval, em uma postura 

de rolamento. Fica evidente, à vista desses exemplos, o caráter autônomo da imagem, em 

relação à palavra, ao significar. 

 Não se pode ocultar o fato de que essas conclusões são possíveis a partir de uma 

leitura interpretativa atenta da obra completa. No entanto, não é um livro apenas de imagens, 

de modo que leituras linguísticas são realizadas também. Trata-se de um livro ilustrado, 

conceito que será abordado posteriormente. 
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 Essa relação entre imagem e palavra, predominante na narrativa em questão, embora 

não apareça nas últimas páginas, é peculiar. A respeito, Santaella e Nöth (2015, p. 55) 

ponderam: 

A relação entre a imagem e seu contexto verbal é íntima e variada. A 

imagem pode ilustrar um texto verbal ou o texto pode esclarecer a imagem 

na forma de um comentário. Em ambos os casos, a imagem parece não ser 

suficiente sem o texto, fato que levou alguns semioticistas logocêntricos a 

questionarem a autonomia semiótica da imagem. A concepção defendida de 

que a mensagem imagética depende do comentário textual tem sua 

fundamentação na abertura semiótica peculiar à mensagem visual.  

 

Os autores, nesse trecho, abordam a relação palavra-imagem com um olhar de 

dependência. Essa perspectiva muito se materializa, de modo que naturalmente se associa a 

possibilidade de uma imagem significar a um texto verbal, como legenda ou outros. No 

entanto, cabe acentuar que existem outras possibilidades. São chamadas de 

“complementaridade”. É o que ocorre, por exemplo, na figura 3, das representações das 

bandeiras dos países, e também em outras figuras posteriores. 

Ainda acerca da conexão imagem-palavra, Santaella e Nöth (2015, p. 56), além de 

citarem a “complementaridade”, falam no caráter de redundância e no de informatividade, de 

modo a enriquecer a análise: 

As formas de relação imagem-texto aqui comentadas caracterizam os dois 

polos extremos de um contínuo que vai da redundância à informatividade. 

Kalverkamper (1993, p. 207) diferencia, nessa escala, três casos: (1) a 

imagem é inferior ao texto e simplesmente o complementa, sendo, portanto, 

redundante. Ilustrações em livros preenchem ocasionalmente essa função, 

quando, por exemplo, existe o mesmo livro em uma outra edição sem 

ilustrações. (2) A imagem é superior ao texto e, portanto, o domina, já que 

ela é mais informativa do que ele. Exemplificações enciclopédicas são 

frequentemente deste tipo: sem a imagem, uma concepção do objeto é muito 

difícil de ser obtida. (3) Imagem e texto têm a mesma importância. A 

imagem é, nesse caso, integrada ao texto. A relação texto-imagem se 

encontra aqui entre redundância e informatividade. (com grifos no original) 

 

Para o primeiro caso, há os livros com ilustração, que serão definidos e explorados em 

breve. Pela mesma editora e por outras, podem existir edições diversas, com ilustradores 

diferentes. Embora o texto verbal permaneça, as ilustrações são divergentes e contribuem para 

uma compreensão diferente em cada caso, pois as ilustrações guiam a leitura verbal, 

inevitavelmente, podendo inclusive limitá-la. Não se trata de um problema, mas de uma 

relação palavra-imagem que não será valorizada neste estudo. Estima-se, para tal, a 

ponderação de Santaella e Nöth (2015, p. 57) de que “o caso da equivalência entre texto e 

imagem é descrito como complementaridade”. 

 Para finalizar e completar a citação anterior, os mesmos autores ainda indagam: 
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Qual é o potencial semiótico das imagens? Será que elas podem expressar 

ideias que correspondam às mensagens verbais no seu todo, como sugere o 

provérbio que diz “Uma imagem vale mais que mil palavras”, ou será que o 

potencial semiótico de uma imagem é inferior ao da língua, em uma certa 

medida, visto que uma imagem é necessariamente vaga e em princípio 

incapaz de representar qualquer verdade sobre o mundo, como querem certos 

semioticistas? (SANTAELLA; NÖTH, 2015, p. 203) 
 

 Observou-se que, na verdade, a imagem não pode ser vista como algo menor. Como 

diz Charaudeau (2013, p. 399), “todas as imagens têm um sentido, todas têm um poder de 

evocação variável que depende daquele que a recebe”. Por isso, o leitor deve recebê-la como 

texto com potencial comunicativo, ou como parcela textual, como será verificado em outro 

momento. 

Discorreu-se sobre a imagem e suas possíveis relações com a palavra aqui – e conclui-

se que existem muitas formas de se estabelecer essa ligação. Além disso, no item 2.2, 

tratando-se especificamente de ilustração e não da hiperonímia imagem, fala-se de livros 

infantis e juvenis com essa relação, de como esta se constrói. Todavia, as análises ainda não 

findaram. No decorrer deste projeto, haverá diversos exemplos em que serão aplicadas tais 

ideias. 

 

 

2.2 Livro ilustrado e livro com ilustração 

 

De início, faz-se necessário discorrer sobre o tipo de corpus selecionado para este 

estudo: o livro ilustrado. Não se pode dizer que se trata propriamente de um gênero textual, 

visto que ainda não há um consenso sobre essa questão. Por isso, autores como Sophie Van 

der Linden (2011, p. 29) o consideram “um ‘tipo’ de obra para crianças”, pois “é de observar, 

com David Lewis, que o livro ilustrado pode acolher alguns gêneros sem constituir por si só 

um gênero identificável” (LINDEN, 2011, p. 29). Isto é, dentro do livro ilustrado, pode haver 

uma história pertencente ao gênero fábula, ao gênero conto de fadas e tantos outros.  

Desse modo, “livro ilustrado” pode ser um suporte. Cabe pontuar que essa noção de 

suporte pode ir ao encontro da de Marcuschi (2008), mas não necessariamente ser somente 

isso. Para este autor, o suporte se associa a um gênero, embora essa relação não seja fixa. O 

suporte pode, muitas vezes, definir e redefinir um gênero, por isso, é tão importante. Sua 

manifestação pode ocorrer por meio de um lugar físico ou virtual (MARCUSCHI, 2008), isto 

é, pode haver uma materialidade específica, funcionando como um suporte físico que abarca o 
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gênero, mas também ter uma concepção mais fluida, como nos casos dos virtuais. Para 

definir, tem-se um trecho do próprio autor: 

Entendemos aqui como suporte de um gênero um locus físico ou virtual com 

formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero 

materializado como texto. Pode-se dizer que suporte de um gênero é a 

superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto. 

Essa ideia comporta três aspectos: (...) b) suporte tem formato específico; c) 

suporte serve para fixar e mostrar o texto. (MARCUSCHI, 2008, p. 174-175, 

com grifos no original) 

 

A definição de suporte de Marcuschi (2008) é pertinente, porém parece muito fechada. 

Pode-se considerá-la válida, contudo não necessariamente a única norteadora para este estudo. 

Retomando a discussão sobre ser o livro ilustrado um gênero ou não, Peter Hunt (2010), 

referência no assunto, também fala sobre a possibilidade de abarcar gêneros dentro de uma 

literatura denominada infantil: 

Tal como a teoria e a crítica agora se preocupam com todos os aspectos do 

texto, da reação pessoal e do pano de fundo político à linguagem e à 

estrutura social, a literatura infantil também é um campo que abarca quase 

todos os gêneros literários. (HUNT, 2010, p. 27, sem grifo no original) 

 

O mesmo autor ainda se complementa, nessa temática, indo, de certa forma, de 

encontro ao proposto por Linden (2011) acima: 

A literatura infantil possui em si gêneros específicos: a narrativa para a 

escola, textos dirigidos a cada um dos sexos4, propaganda religiosa e social, 

fantasia, o conto popular e o conto de fadas, interpretações de mito e lenda, o 

livro-ilustrado (em oposição ao livro com ilustração) e o texto de 

multimídias. (HUNT, 2010, p. 44) 

 

Visto que não há um consenso, adota-se a visão cautelosa de que ainda não se deve 

chamar o livro ilustrado, principalmente, porque é o corpus aqui destrinchado, de gênero. 

Partindo disso, deve-se conceituar esse tipo5 de livro. É preciso atenção, porém, já que 

há um ponto delicado: não se pode confundir “livro ilustrado” com “livro com ilustração”. 

Este, segundo Linden (2011, p. 24), designa: 

Obras que apresentam um texto acompanhado de ilustrações. O texto é 

espacialmente predominante e autônomo do ponto de vista do sentido. O 

leitor penetra na história por meio do texto, o qual sustenta a narrativa. 

 

 Na citação acima e em outras, Linden (2011) utiliza a palavra “texto” para se referir às 

palavras. No entanto, nem sempre a materialidade verbal do livro é de fato considerada um 

                                                           
4 Assume-se aqui uma visão crítica a respeito dessa proposição, visto que, além de equivocada, contribui para a 

perpetuação da desigualdade entre os gêneros feminino e masculino. Para uma editora/um autor destinar seu 

texto a um gênero específico, ela/ele corrobora com os estereótipos de gênero e não visa a combatê-los. 

 
5 O termo “tipo” é usado aqui sem referência às tipologias textuais da área da Linguística Textual. 
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texto, às vezes pode ser uma parte textual. Mais à frente, haverá uma revisão para esse termo. 

Um exemplo de livro com ilustração se segue na figura 8. 

 

Figura 8 

 

(JANER, 2016, capa) 

 

 Em O menino que colecionava lugares (2016), de Jader Janer, autor brasileiro, com 

ilustrações de Rodi Nuñez, há uma narrativa classificada como literatura infantojuvenil, 

segundo a ficha catalográfica. Provavelmente, devido a uma questão comercial, a editora 

optou por ilustrar o texto verbal, visto que naturalmente se investe em livros com melhor 

potencial de vendas. Muitos creem que livros infantis têm de ter cores e imagens. Estas 

contribuem para a sedução dos pequenos, porém podem limitar a interpretação e até 

confundir. Isso se observa muito quando as ilustrações perpetuam estereótipos, como em 

casos de personagens negros ou mulheres e, ainda, em histórias nas quais não há a descrição 

dos personagens e os protagonistas são quase sempre brancos, com traços finos e cabelos 

lisos, indo de encontro à realidade de um país onde mais de 50% da população é negra. 
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Figura 9 

 

 

(JANER, 2016, p. 4-7) 

 

 Pode-se testemunhar, na figura 9, uma certa relação dos desenhos com as palavras, 

todavia não muito forte, nem com conteúdos novos. O menino, de fato, aparece passeando e 

em lugares diferentes. Conclui-se que, embora muito bem feita, a ilustração se faz como 

acessório, enquanto a linguagem verbal se sobrepõe e se faz suficiente. Em outras palavras, 

nesse caso, parece que a função precípua da ilustração foi o ornamento, ou mesmo o apelo à 

sedução do público leitor. É notória, pois, a classificação da obra de Janer (2016) como “com 

ilustração”, haja vista que a “informação da imagem é meramente decorativa ou redundante 

ao texto” (HUNT, 2010, p. 39). 

 Outro ponto a ser destacado, relacionado com o projeto gráfico, é a fonte e a cor 

escolhidas. Não parece ter havido uma preocupação com esse fator que, muitas vezes, é o 
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maior exemplo de que ilustração e palavra estão entrelaçados, como ocorre nas obras de 

Ziraldo, repletas de letras capitulares que são, ao mesmo tempo, verbais e visuais. 

 Marina Colasanti (2003, p. 41, sem grifos no original), em sua crônica De quem são os 

meninos de rua?, diz que “os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são postos 

no mundo, durante muitos anos também são postos onde quer que estejam”. De forma 

análoga, meninos e meninas não compram sozinhos seus livros. Eles adquirem e leem aqueles 

que passam pelo crivo de seus responsáveis. Para complementar, Hunt (2010) pontua que se 

vendem livros para os adultos, que são os reais pagadores do produto. Nessa linha, Meireles 

(2016) também afirma que os adultos julgam o que é ou não interessante para os menores, de 

modo que podem ocorrer equívocos. Com essa perspectiva, pondera-se que os desenhos são 

anexados às obras com fins não necessariamente de qualidade literária, mas com fins 

lucrativos, de modo geral. 

 Contratou-se, para O menino que colecionava lugares (JANER, 2016), assim sendo, 

um ilustrador. Algumas vezes, quando as ilustrações não são feitas pelo próprio autor da parte 

verbal, o livro pode se tornar com ilustração6, pois a relação verbo-visual entre palavra e 

imagem pode ser enfraquecida. No entanto, excelentes trabalhos podem ser feitos de acordo 

com essa dinâmica, inclusive é possível um livro ilustrado ser feito a quatro mãos, como se 

verificará em Fico à espera..., de Cali (2007), com ilustrações de Serge Bloch. Além disso, 

vale mencionar que obras cujo escritor é também ilustrador muitas vezes são consideradas 

livros ilustrados, entretanto, não é o que ocorre em O pequeno príncipe (SAINT-EXUPÉRY, 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Cabe destacar que não há problema nenhum nisso, os livros com ilustração são obras interessantes e válidas, 

porém, não serão analisados como corpus principal. 
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Figura 10 

 

(SAINT-EXUPÉRY, 1994, capa) 

 

 Na figura 10, tem-se a capa do livro escrito e ilustrado por Antoine de Saint-Exupéry. 

Há, inclusive, um destaque para a seguinte informação: “com aquarelas do autor”. Embora as 

ilustrações sejam feitas pelo escritor, o livro não se configura como ilustrado, de modo a 

encaixar-se mais como um livro com ilustração. 

 Essa obra inicia-se com uma história do passado do narrador. Como o fato narrado é 

permeado de menções a desenhos, estes são postos no livro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Figura 11 

 

(SAINT-EXUPÉRY, 1994, p. 07-08) 

 

Nesse primeiro capítulo, então, o leitor vê um certo grau de necessidade das 

ilustrações para entender melhor a situação, havendo, inclusive, uma “deixa” clara para a 

inserção da imagem: “meu desenho número 1 era assim” (SAINT-EXUPÉRY, 1994, p. 7) e 

“meu desenho número 2 era assim” (SAINT-EXUPÉRY, 1994, p. 7), seguindo-se por dois-

pontos. A obra, entretanto, não é completamente ilustrada e, mesmo assim, há muitas 

ilustrações de nível secundário em relação ao conteúdo verbal, como na figura 12. 
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Figura 12 

 

(SAINT-EXUPÉRY, 1994, p. 13) 

 

Aqui, observa-se a leitura verbal se sobrepondo à visual, de modo que esta seja, 

inclusive, considerada desnecessária para a compreensão. Baseando-se nesse tipo de 

passagem em que a ilustração é um outro texto, à parte, e naquelas em que sequer há 

ilustração, a categorização se faz como livro com ilustração. Esta, inclusive, mostra-se um 

pouco limitadora, pois impõe ao leitor uma imagem do personagem e da cena, que poderia ser 

criada mental e exclusivamente por cada um. Não se trata de querer desconstruir o icônico 

Pequeno Príncipe, cuja imagem já se consolidou nos imaginários coletivos com o menino 

branco, loiro e de olhos azuis, mas de refletir sobre estereótipos tão restritos que circulam em 

livros infantis e sobre, restrições também na capacidade de imaginação das cenas descritas. 

Um caso semelhante – mas não igual – é o que ocorre em A árvore generosa, de Shel 

Silverstein (2001), que conta uma história entre uma árvore e um ser humano, desde a sua 

infância à velhice: 
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Figura 13 

 

(SILVERSTEIN, 2001, p. 06-07) 

 

Nessa passagem da figura 13, o enunciado verbal é o principal e os desenhos não 

agregam novas informações ou informações demasiado relevantes. Há uma reiteração do 

texto primário, quase numa redundância de sentidos, como predomina em livros com 

ilustração.  

Ressalta-se, aqui, uma observação importante: há, no decorrer da obra, uma 

antropomorfização dessa árvore, que demonstra sentimentos, que se assemelha a um ser 

humano que recebe o outro, que aguarda, que se entristece, que abraça. Essa característica, no 

entanto, não é nova na figura 13, pois já havia sido introduzida nesse discurso através da capa 

(cf: figura 14), que normalmente costuma antecipar algo da narrativa. Portanto, a ilustração 

nessa passagem é menos informativa, não se mostra tão inovadora. 
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Figura 14 

 

(SILVERSTEIN, 2001, capa) 

 

 A antropomorfização se mostra aqui quando a árvore “estica” um de seus galhos – 

representando um “braço” – para dar uma maçã ao menino, como se isso pudesse acontecer 

na vida real. Dentro do enredo desse livro, essa atitude é verossímil. Por conseguinte, espera-

se, partindo dessa capa, a mesma atitude da árvore no decorrer da narrativa. 
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Figura 15 

 

(SILVERSTEIN, 2001, p. 10-11) 

 

Na figura 15, o verbal isoladamente não demonstra o mesmo que o verbal e o visual 

juntos apresentam ao leitor. Não se vê, aqui, uma limitação, veem-se uma atualização de “O 

menino cresceu” (SILVERSTEIN, 2001, p. 11) e um direcionamento para inferência. A 

árvore se sente sozinha, porque o menino cresceu e tem outros amigos, outros interesses e, 

principalmente, um(a) companheiro(a) para dividir seu tempo.  

A personagem-árvore é “esquecida”, exatamente como os seres humanos agem em 

relação a objetos, como brinquedos; a amigos; a familiares; e a tantos outros. Trata-se, nesse 

caso, de uma passagem com elevado nível de necessidade do visual. Este livro não pode ser 

considerado, nessa lógica, como com ilustração. Varia, junto ao anterior, entre as duas 

classificações, tendendo este à outra classificação, visto que há muitas passagens com uma 

forte integração entre verbal e visual, de modo que a interpretação deste seja imprescindível 

para a significação. Junto disso, pode-se perceber que todas as páginas trazem ilustrações, 

diferentemente do livro anterior, de Saint-Exupéry (1994). 

Portanto, com base nesses exemplos, é possível afirmar que há uma linha tênue 

separando essas duas formas de integração da ilustração à palavra. Cabe mencionar, ainda, 

que mesmo com essas características e nomenclaturas, há variações, principalmente no 
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interior das obras. Por isso, apresenta-se o seguinte gráfico, que expressa visualmente como 

pode ser a relação de dependência entre palavras e imagens. 

 

Gráfico 1 

 

(Criação própria) 

 

No gráfico, pode-se observar um eixo de “palavra” e outro de “imagem”, que se 

referem, na verdade, ao grau de necessidade de cada uma para o entendimento completo da 

mensagem. Optou-se por “palavra” acima de “imagem” não por uma relação de hierarquia – 

até porque não se compactua com essa ideia neste trabalho –, mas por ser a ordem mais 

comum de configuração de páginas de livros infantis (inclusive nos deste trabalho): palavras 

no alto e imagens abaixo, mais centralizadas, ocupando maior espaço. A linha reta com a seta 

para a direita, na horizontal, representa o seguimento do enredo e da leitura e apresenta 

algumas interseções. Nestas, a relação entre palavra e imagem é tão intensa que uma não se 

sobrepõe à outra.  

Imagina-se, inicialmente, que o livro ilustrado terá uma relação equilibrada ou 

tendendo mais para a imagem (visto que há, inclusive, livro ilustrado somente de imagem), 

enquanto o livro com ilustração terá seu texto verbal como soberano. Entretanto, efetivamente 

nos livros, a materialização dessa relação não é tão perfeita. Por isso, muitas vezes, é confuso 

e difícil separar os títulos em uma das duas nomenclaturas. Além disso, é normal e previsto 

que haja esse desequilíbrio durante as histórias, tanto com ilustrações, quanto ilustradas. 
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Figura 16 

 

 

(JANER, 2016, p. 26-29)  

 

Na figura 16, do livro com ilustração de Janer e Nuñez (2016), há uma passagem de 

meados da narrativa. O narrador observador de 3ª pessoa explica como o personagem 

principal guardava as coisas dos lugares que visitara. A ilustração da página 26, de fato, 

ilustra essa ação, contribuindo muito para a compreensão. E, nas páginas 28 e 29, a ilustração 

demonstra de forma genuína como poderiam estar os lugares após a retirada dos itens pelo 

protagonista. Assim, a relevância da ilustração aumenta, devido à sua primorosidade no 

trecho. Nesse sentido, entende-se que a relação palavra-imagem não é equilibrada ou linear 

nos livros como um todo, funcionando como uma onda, como o gráfico 1 mostra. 

Uma possível demonstração se encontra no ponto B do gráfico 2. Mesmo sendo um 

livro com ilustração, a imagem se mostra muito importante. 



41 
 

Gráfico 2 

 

(Criação própria) 

 

Da mesma forma, livros ilustrados não têm necessariamente predominância absoluta 

da imagem. É o que ocorre em Meninas, obra cuja autoria é de Ziraldo (2016). Nela, conta-se 

a história de uma menina (ou várias), na tentativa de mostrar o quão plural uma menina pode 

ser. Cabe destacar que, bem como anteriormente citado, esse livro demonstra como a fonte do 

verbal pode ter traços da ilustração, como a letra capitular decorada comprova. 

 

Figura 17 

 

(ZIRALDO, 2016, p. 21-22) 
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Na figura 17, o verbal se sobrepõe notoriamente ao visual. Ainda que na primeira 

página a ilustração ocupe visualmente um vasto espaço, o verbal contém maior grau de 

informatividade (e, também, de intertextualidade). Mesmo sendo um livro ilustrado, com 

escritos e ilustrações feitas por Ziraldo, nesse trecho, a palavra se faz preponderante. Assim, 

ratifica-se a ideia de que existe um grau de variabilidade na relação palavra-imagem, como o 

ponto A do gráfico 3 demonstra: 

 

Gráfico 3 

 

(Criação própria) 

 

Pensando que as narrativas se constroem com altos e baixos, com ciclos que iniciam e 

findam, a relação entre o visual e o verbal também pode variar. Nesse ponto, há uma forte 

aproximação entre as classificações “livro ilustrado” e “livro com ilustração”. É importante 

ressaltar que a distinção e a classificação não se faz para julgar um como melhor ou outro 

como pior, mas para fins propriamente de análise, visto que ambos têm suas peculiaridades e 

seus valores reconhecidos no universo literário. 

Pontua-se, ainda, que é possível haver trechos (e até obras completas) de livro 

ilustrado sem palavras, somente com ilustrações. No entanto, dificilmente um livro com 

ilustração terá uma passagem somente com imagem, pois, no processo de produção, houve 

primeiramente a escrita do texto verbal e, a partir dele, a criação do texto visual, sendo cada 

um desses um texto diferente. Embora seja raro, isso acontece no livro ilustrado escrito a 

quatro mãos Fico à espera... (CALI, 2007): há uma página dupla sem parte verbal, isto é, em 

que o ilustrador ratifica seu papel de autor. 
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Já um livro-imagem, ou livro de imagem, seguiria o proposto no seguinte gráfico, pois 

não tocaria nem cruzaria a determinante do equilíbrio, construindo-se somente no polo da 

imagem: 

 

Gráfico 4 

 

(Criação própria) 

 

Esse gráfico demonstra que, em alguns momentos, pode quase haver a necessidade da 

palavra, mas, de modo geral, não há. Em determinados livros de imagem, pode nem haver 

essa aproximação, havendo um forte afastamento do eixo que determinaria a passagem para o 

polo da palavra. 

Partindo de toda essa explanação sobre o livro com ilustração e sobre a dificuldade de 

classificá-lo muitas vezes, retoma-se Linden (2011). Para tal autora, “livro ilustrado” 

denomina: 

Obras em que a imagem é espacialmente preponderante em relação ao texto, 

que aliás pode estar ausente [é então chamado, no Brasil, de livro-imagem]. 

A narrativa se faz de maneira articulada entre texto e imagens. (LINDEN, 

2011, p. 24) 

 

 Destaca-se, nesse momento, a expressão “maneira articulada” acima empregada. O 

livro ilustrado, que é o principal foco desta seção, apresenta imagem e palavra de maneira 

articulada e una. Nesse campo, Feres (2014, p. 144) fala em uma “delimitação para o livro 

ilustrado baseada no caráter compósito de sua semiose”. Percebe-se que, nesse tipo de livro, 

prototipicamente não há significação completa sem ilustração ou sem palavra. Assim, 

configura-se como um único texto, classificado como verbo-visual. A parte chamada de 

“texto” por Linden, portanto, deve ser entendida como “parcela verbal do texto”, como bem 

pontua Feres (2016, p. 10), quando diz, em relação a livro ilustrado, que “deveria ser o termo 
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usado em referência à totalidade verbo-visual da obra, e não mais em relação exclusivamente 

à sua parcela verbal”, isto é, ressaltando a nomenclatura “parcela”. 

 

Gráfico 5 

 

(Criação própria) 

 

Com base nisso tudo, e convergindo com as citações também seguintes, estipulou-se a 

marcação do ponto C no gráfico 1, agora atualizado para 5. Esse ponto marca o equilíbrio 

entre as duas parcelas, como se imagina que deve ser a relação palavra-imagem do livro 

ilustrado. Ou, ainda, o gráfico ideal para o livro ilustrado poderia ser o 6, em que a imagem se 

mostra mais preponderante: 

 

Gráfico 6 

 

(Criação própria) 
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Afirma-se, porém, que esses são gráficos idealizados e não necessariamente 

correspondem à realidade dos livros ilustrados. Em alguns momentos e em alguns casos, de 

fato, há a equivalência, mas a classificação não depende disso. 

Corroboram bem essas ideias, também, Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011, p. 13), 

ao postularem que “o caráter ímpar dos livros ilustrados como forma de arte baseia-se em 

combinar dois níveis de comunicação, o visual e o verbal”. Contribui, por esse ângulo, Peter 

Hunt (2010), ao relatar que o livro ilustrado é 

um texto em que os componentes verbal e visual carregam ambos a 

narrativa, em lugar de meramente ilustrar ou esclarecer um ao outro. Longe 

de ser uma simples esfera do leitor principiante, tornou-se tão complexo a 

ponto de ser preciso uma nova metalinguagem para descrevê-lo. Apesar do 

problema das convenções visuais, o contato com o livro-ilustrado 

experimental parece, para a criança, se assemelhar a um contato oral, e é 

provável que o livro seja lido com muito mais fluidez e flexibilidade que o 

texto puramente verbal. (HUNT, 2010, p. 193) 

 

Desse modo, fica clara a existência de duas parcelas textuais no livro ilustrado. Isso 

pode ser ratificado com o exemplo a seguir: 

 

Figura 18 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 10-11) 

 

Na figura 18, pertencente a um dos livros analisados nesta pesquisa, há duas parcelas 

textuais. Na verbal, há um enunciado curto, mas com um termo complexo: “lhe”. Trata-se de 
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um pronome oblíquo cuja função no discurso é retomar anaforicamente algo já mencionado. 

Todavia, a página 10 é a primeira página da história, pois até então foram vistas somente ficha 

catalográfica, dedicatória, etc. O pronome faz referência, na realidade, à figura da parcela 

visual, inaugurando uma narrativa em terceira pessoa, delocutiva. 

Fica claro, a partir do exposto, que há uma relação de expansão entre essas parcelas, 

de forma que a integração entre elas é imprescindível.  Ademais, o desenho representa muito 

nesse livro ilustrado. Entende-se, denotativamente, o porquê da escolha lexical por “parte”, já 

que não é um personagem humano, embora haja uma forte antropomorfização dessa forma 

geométrica que tem olhos, boca, semblante e variações no seu traçado, que facilitam o 

reconhecimento do leitor nas imagens e nas cenas descritas e narradas. 

Linden (2011, p. 8-9), para esmiuçar melhor a classificação de “livro ilustrado”, 

descreve o ato de lê-lo (lembrando o equívoco acerca de “texto”): 

Não se resume a ler texto e imagem. É isso, e muito mais. Ler um livro 

ilustrado é também apreciar o uso de um formato, de enquadramentos, da 

relação entre capa e guardas com seu conteúdo; é também associar 

representações7, optar por uma ordem de leitura no espaço da página, afinar 

a poesia do texto com a poesia da imagem, apreciar os silêncios de uma em 

relação à outra. 

 

 Junto a Linden (2011), Hunt (2010, p. 193) acrescenta que, “de certo modo, esses 

textos [livros-ilustrados] podem ser lidos em três dimensões: linear, temporal e espacial”. 

Essa “abertura” é, na verdade, muito rica, pois permite uma pessoalidade maior à cada leitura. 

Em somatória a isso tudo, percebe-se uma problemática a nível internacional a 

respeito da nomenclatura de interesse para este trabalho. Nem sempre encontram-se, na 

bibliografia da área, termos diferentes para os dois conceitos aparentemente similares, porém, 

efetivamente, tão divergentes: “livro ilustrado” e “livro com ilustração”. Somam-se a essa 

confusão, ainda, as histórias em quadrinhos. Por isso, na literatura acadêmica estrangeira, é 

imprescindível atentar-se ao contexto para, dessa forma, diferenciar as categorias. 

 Por fim, salienta-se que, “no Brasil, ‘livro ilustrado’, ‘livro de imagem’, ‘livro infantil 

contemporâneo’ ou mesmo ‘picturebook’ são utilizados sem muito critério, confundindo-se, 

de modo geral, com o ‘livro com ilustração’ ou o ‘livro para criança’” (LINDEN, 2011, p. 

23). Hunt (2010, p. 39) aconselha a seguinte tradução e definição para picture books: 

Tipo de livro no qual texto e ilustração combinam-se de tal maneira que a 

relação entre eles torna-se essencial para a compreensão da narrativa. A 

exclusão de um ou de outro elemento do objeto livro descaracteriza a obra. 

                                                           
7 A expressão “associar representações” dialoga diretamente com o conceito de inferência, visto que 

representações presentes na memória de cada leitor são acionadas e projetadas no texto, e com o conceito de 

imaginários sociodiscursivos, explorado no subcapítulo 3.3. 
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Opõem-se ao livro com ilustração, quando a informação da imagem é 

meramente decorativa ou redundante ao texto. 

 

Devido a isso tudo, exige-se tanta atenção na leitura a respeito desse tipo de obra – 

seja leitura em material teórico, seja leitura em categorizações de livrarias e outros –, pois há 

um confronto categórico entre ideias e terminologia.  

 Fica claro, a partir de todo o exposto, que o livro ilustrado tem definição e 

caracterização diferentes do outro. Ressalta-se, mais uma vez, a relação compósita entre as 

partes – não textos. Por fim, cita-se Feres (2014, p. 144), que afirma que, “no livro ilustrado, 

palavra e imagem são partes imprescindíveis para formar um mesmo e único texto, uma 

unidade significativa e coesa – embora o nível e o modo de integração entre essas semioses 

possam variar bastante”. Ou seja, há diversos níveis dentro da mesma relação, como 

comprovam os gráficos idealizados e representativos.  
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3 A TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA E ALGUNS DESDOBRAMENTOS 

 

O leitor (...) é tanto a imagem de uma certa 

competência trazida ao texto como a 

estruturação de tal competência dentro do texto. 

(Rimmon-Kenan) 

 

 Consolidada no exterior e recentemente difundida no Brasil, a Teoria Semiolinguística 

de Análise do Discurso, cuja origem é francesa, foi criada pelo linguista Patrick Charaudeau. 

Trata-se de uma corrente teórica, dentro do campo da Análise do Discurso (AD), que amplia a 

perspectiva de análise dos enunciados. Consideram-se, para tanto, os contextos do uso, como 

o social, o histórico, o psicológico e outros. Como a Teoria permite e exige interfaces, ancora-

se a fundamentação deste capítulo em alguns desdobramentos além da Linguística. Isso é 

estipulado e estimulado pelo professor-criador.  

 Após a exposição sobre o livro ilustrado, sua composição e a relação entre imagens e 

palavras no capítulo anterior, neste exploram-se as principais teorias de Charaudeau. 

Perpassa-se pelas definições de “texto”, “língua” e “discurso”, sob a ótica da 

Semiolinguística, a fim de que tais termos não se confundam no decorrer da pesquisa. 

Ademais, discorre-se sobre a teoria do ato de linguagem, de suma importância para a análise 

linguístico-discursiva do corpus, com foco no tu-destinatário e no tu-interpretante. Além 

disso, explana-se sobre o “imaginário sociodiscursivo”, de grande relevância para o decorrer 

do capítulo e da pesquisa. Assim, chega-se ao contrato de leitura proposto por Emediato 

(2007), que complementa o estudo teórico sobre destinatário, em conjunto com a proposição 

de um leitor-modelo, dada por Eco (1986). Tudo isso já embasa a análise que tem como 

objetivo demonstrar como os implícitos e as inferências operam nos livros ilustrados e, 

principalmente, o que significam, ou, em outros termos, o que poderiam significar.  

 

 

3.1 Texto, sentido de língua e sentido de discurso 

 

 É válido ressaltar, de início, que os termos “texto”, “língua” e “discurso”, embora 

estabeleçam relações, possuem conceituações distintas. Primeiramente, para ilustrar essas 

diferenças, cita-se Rebello (2017, p. 1120): “o sujeito que interpreta um texto não busca 

apenas o sentido intrínseco das palavras (significado referencial), mas seu valor social e seu 

peso na troca interativa”. Aqui, houve uma citação direta à palavra texto, além de haver 
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“significado referencial” estabelecendo um paralelo com “língua”; enquanto “valor” e “peso” 

estabelecem outro com “discurso”. 

 Dessa maneira, uma definição de “discurso” se mostra delicada, porque, dentro da 

Linguística, autores postulam teorias divergentes e não necessariamente complementares 

sobre o termo. Este, segundo a teoria de Charaudeau (2001), não deve ser compreendido 

como unidade que ultrapassa a frase, como prega a tradição – embora essas unidades possam 

ser portadoras de um discurso –, nem “assimilado à expressão verbal da linguagem” 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 24). Esta seria, para ele, um código semiológico, um conjunto 

estruturado de signos, podendo estes serem de diversas naturezas, incluindo-se a iconicidade. 

O discurso em si, para o autor, “ultrapassa os códigos de manifestação linguageira na medida 

em que é o lugar da encenação da significação, sendo que pode utilizar, conforme seus fins, 

um ou vários códigos semiológicos” (CHARAUDEAU, 2001, p. 25).  

 Tentando definir, ainda, o termo, Charaudeau (2001, p. 26) propõe que existam dois 

sentidos: 

Em um primeiro sentido, discurso está relacionado ao fenômeno da 

encenação do ato de linguagem. Esta encenação depende de um dispositivo 

que compreende dois circuitos: um circuito externo, que representa o lugar 

do fazer psicossocial (o situacional) e um circuito interno que representa o 

lugar da organização do dizer. Reservaremos o termo discurso ao domínio 

do dizer. (com grifos no original) 

 

Além desse sentido, Charaudeau (2001, p. 26) discorre sobre um segundo: 

Discurso pode ser relacionado a um conjunto de saberes partilhados, 

construído, na maior parte das vezes, de modo inconsciente, pelos indivíduos 

pertencentes a um dado grupo social. Os discursos sociais (ou imaginários 

sociais) mostram a maneira pela qual as práticas sociais são representadas 

em um dado contexto sociocultural e como são racionalizadas em termos de 

valor: sério/descontraído, popular/aristocrático, polido/impolido, etc. 

 

Não se pode, portanto, limitar que discurso seja apenas uma manifestação verbal, já 

que ele circula em uma esfera social e subjaz ao texto. 

 O texto é, à vista disso, uma materialização do ato de linguagem, à frente 

destrinchado. Isto é, “o texto é o resultado singular de um processo que depende de um sujeito 

falante particular e de circunstâncias de produção particulares” (CHARAUDEAU, 2001, p. 

25). Dessa forma, percebe-se que um mesmo texto pode, inclusive, ser atravessado por mais 

de um discurso. 

 Tendo como viés os estudos de Peter Hunt (2010, p. 287), crítico e teórico de literatura 

infantil, o termo texto “pode ser usado para significar potencialmente qualquer forma de 
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comunicação”. Essa proposição, embora de outra área de conhecimento – a literatura –, 

dialoga com a Linguística, principalmente com a de Patrick Charaudeau. 

 A separação entre esses dois termos se faz muito importante no campo dos estudos 

linguísticos. Assim, entende-se, por exemplo, que “gêneros textuais” e “gêneros discursivos”, 

embora usados comumente como sinônimos, filiam-se a teorias diferentes. Além disso, o 

próprio criador da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso frisa a distinção entre 

“análise de texto” e “análise de discurso”, pois a primeira 

consiste em analisar um texto (qualquer que seja sua configuração) – que é o 

resultado de uma combinação (o produto) de certas condições de produção 

com as operações de discursivização –, em seu desenvolvimento linear, de 

modo simultaneamente progressivo e recorrente. (CHARAUDEAU, 1996, p. 

40) 

 

 Sobre a outra, de real interesse para ente trabalho, o autor escreve: 

A segunda se dirige a um corpus de textos semelhantes em nome de um tipo 

de situação (contrato) que as sobredetermina, e das quais estudamos as 

constantes (para definir um gênero), e as variantes (para definir uma 

tipologia de estratégias possíveis). Frequentemente se diz análise de 

discurso de um texto; convém, então, precisar se o texto constitui um fim em 

si ou se se trata de um simples pretexto. (CHARAUDEAU, 1996, p. 40, com 

grifos no original) 

 

 Para finalizar, em relação ao termo “língua”, Charaudeau (2016) tem uma visão 

diferente de outra, bastante difundida nos estudos linguísticos. Vê-se, correntemente, língua 

como ferramenta de comunicação, como meio pelo qual as ideias se constroem e se 

propagam. Contudo, o autor aqui estudado ultrapassa essa concepção. Para ele, conhecer a 

língua é fundamental, mas apenas isso muitas vezes não basta para a compreensão de um 

sentido completo, pois “o receptor busca nos enunciados produzidos não tanto o sentido das 

palavras ou o resultado da simples combinação entre elas, mas o seu sentido comunicativo e 

social” (CHARAUDEAU, 1999, p. 29). Dessa forma, fica clara a visão de que a ideia de 

língua está mais atrelada aos sentidos dicionarizados. Estes, contudo, podem não ser 

suficientes para uma comunicação satisfatória. 

 Em somatória, Patrick Charaudeau (1999, p. 29-30) acrescenta a esse ponto de vista 

que “os vocábulos, assim como os enunciados produzidos, não significam em si mesmos, pois 

eles só se tornam interpretáveis quando são relacionados a um «ailleurs» mais ou menos 

sobredeterminante, espaço de um «condicionamento» do ato de linguagem”. Ou seja, palavras 

isoladas ou somente palavras – língua isolada ou somente a língua – não dão conta de um 

todo. Nesse sentido, fica claro que “o objetivo do interpretante não é tanto o sentido das 

palavras, mas a significação social que resulta de seu emprego, assim como da relação deste 
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com algo que lhe é exterior e que, de algum modo, sobredetermina essa relação” 

(CHARAUDEAU, 1999, p. 30). 

 Com base nisso tudo, é evidente que a língua é vista como um fator referencial e 

objetivo. O discurso, por outro lado, não é tão transparente, estabelecendo uma relação de 

opacidade entre a língua (ou a linguagem) e o mundo a ser significado. Para finalizar, cita-se 

mais uma vez Charaudeau (2016, p. 33), que esclarece:  

Não se pode negar que as palavras detêm um sentido mais ou menos estável, 

que faz com que não sejam intercambiáveis. Quando ouvimos “Feche a 

porta”, compreendemos que não foi dito “Abra a janela”, e isso ocorre até 

mesmo quando não temos à nossa disposição Circunstâncias de discurso 

precisas. (com grifos no original) 

 

 Um exemplo que se encaixa bem à proposição anterior de Charaudeau (2016) está em 

Fico à espera..., de Cali (2007). Na figura 19, lê-se, no verbal, “Fico à espera / ... de que 

alguém bata à porta” (CALI, 2007, p. 44). Entende-se perfeitamente que foi dito que há a 

espera de que alguém bata à porta, e não à janela, por exemplo.  

 

Figura 19 

 

 

(CALI, 2007, p. 44-45) 
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 É importante destacar, nesse caso, que a expressão discursiva “bater à porta” tem um 

sentido muito mais forte do que aquele que a língua carrega. Nesse livro, conta-se a história 

de um menino desde a sua infância até a sua velhice. Após encontrar um amor na juventude, 

ele se casa, cria os filhos e depois os vê crescendo e saindo de casa. Posteriormente, sua 

esposa é diagnosticada com uma doença e, por fim, falece. Na sequência, vêm as páginas da 

figura 19. Na construção desse discurso verbo-visual intenso, esperar que alguém bata à porta 

significa esperar pela visita dos filhos e dos netos, já que nesse momento o personagem 

principal se encontra extremamente solitário – dado que é corroborado pelo curto segmento de 

linha vermelha nas suas mãos, que ele admira, pensativo e cabisbaixo. 

 A partir dessas conceituações, inclusive sobre o ato de linguagem, será possível 

discorrer sobre a dupla dimensão do fenômeno linguageiro, explícitos e implícitos.  

 

 

3.2 Atos de linguagem e suas interfaces 

 

 O professor francês idealizador da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso 

discorre de forma abrangente sobre as situações de comunicação e, principalmente, sobre a 

encenação, já no nível discursivo. Para ele, em uma mise-en-scène, isto é, em uma encenação, 

prevalecem apostas, expectativas múltiplas e possíveis assimetrias. Por essa ótica, o próprio 

Charaudeau (2013, p. 24) coloca que “o sujeito falante considera que falar é arriscar-se: à 

incrompreensão ou à negação. A ameaça é o próprio ato de comunicação” (com grifos no 

original). Além disso, para Machado (2001, p. 50), “o quadro enunciativo da Semiolinguística 

mostra que todo ato de linguagem, seja ele falado ou escrito, é, afinal de contas, uma 

representação comandada pelos sujeitos externos”. 

Esses atos de fala (somente simultâneos) ou de linguagem – que é como se nomeia 

essa encenação – devem assumir, pelo menos, quatro sujeitos: eu-comunicante (EUc); eu-

enunciador (EUe); tu-destinatário (TUd); e tu-interpretante (TUi). Há uma variação menos 

usual, mas também usada pelo seu criador: sujeito-comunicante; sujeito-enunciador; sujeito-

destinatário; e sujeito-interpretante.  

 Cabe apontar que, segundo Machado (2001, p. 51, com grifos no original), os “seres 

sociais, ao se comunicar, irão engendrar, por sua vez, seres de palavra (se a comunicação for 

oral) ou seres de papel (se ela for escrita)”. Essa mesma autora (2001, p. 48-49), à luz da 

teoria a que se filia esta pesquisa, elucida essa ideia: 
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O ato de linguagem é comandado pelas circunstâncias sociais do discurso e 

sua construção leva em conta o explícito e o implícito da linguagem; ele é 

um dispositivo dentro do qual se encontra o sujeito-falante (escrevendo ou 

falando), guiado por um sujeito-comunicante. Nele se manifestam, pois, 

quatro sujeitos comunicacionais, sendo dois situacionais, externos; e dois 

discursivos, internos. Os sujeitos ditos “externos” são o Euc (eu-

comunicante) e o Tui (tu-interpretante): trata-se de seres historicamente 

determinados, parceiros reais da troca linguageira que têm uma identidade 

(psicológica e social) e que estão ligados por um “contrato de comunicação”. 

(com grifos no original) 

 

 Contudo, em um primeiro momento, antes de assim classificar esses sujeitos, 

Charaudeau (2016) parte dos dois interagentes da comunicação: EU e TU. A partir disso, 

institui EU’ e TU’, que são os “novos” sujeitos, tendo como base as teorias mais usuais sobre 

o processo comunicativo. No quadro 1, o autor esclarece visualmente o desmembramento 

dessa relação até então dupla e, agora, quádrupla. 

  

Quadro 1: 

 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 45) 

 

 Para o autor, grosso modo, existe um ser real – um emissor, segundo a teoria de 

Jakobson (1991) – que propaga uma mensagem. Esse ser idealiza um destinatário – que seria 

o receptor para Jakobson (1991) – para assim construir sua mensagem. Contudo, o ser real 

que recebe essa mensagem pode não equivaler àquele idealizado inicialmente pelo primeiro 

ser real – o emissor. Para completar, o ser real que interpreta a mensagem também cria uma  



54 
 

imagem de quem a propaga, podendo não equivaler, mais uma vez, à do primeiro ser real. 

Avançando na teoria francesa, o emissor será chamado de EU, o receptor idealizado de TU ou 

tu-destinatário e o receptor real de TU’ ou tu-interpretante. 

 Em relação a esses seres, faz-se relevante proferir que a não equivalência do EUc ao 

EUe pode, inclusive, ser proposital. Mais adiante, também será exposta a teoria sobre o 

scriptor e o lector, que só se mostram situações não dialógicas, em canais gráficos ou 

escriturais. 

 Faz-se necessário ressaltar, ainda, que EUs e TUs podem representar uma única 

pessoa, mas também uma equipe, um grupo específico, um segmento da sociedade, uma 

marca ou muitos outros. Nessa mesma perspectiva, Machado e Mendes (2013, p. 5) 

corroboram que “o Eu-comunicante pode ser uma instância compósita em alguns casos como, 

por exemplo, na publicidade, quando observamos vários sujeitos que se unem em uma equipe 

para construir o referido gênero”. 

 No quadro 2, as situações de comunicação são organizadas de forma mais clara. 

Charaudeau (2016) utiliza-se, também, dos termos “locutor”, “enunciador”, “destinatário” e 

“receptor”, de modo que as relações já ficam mais bem estabelecidas. O primeiro ser é de fato 

real. Junto dele, no campo da materialidade e da realidade, há o último ser: também “de carne 

e osso”. O primeiro ser, partindo do espaço externo (também do fazer), projeta-se na situação 

de comunicação de modo que, no campo interno do dizer, seja outro ser. Nesse momento, ele 

é virtual, existe somente no universo do discurso. Essa diferenciação pode ser planejada, mas 

também pode ocorrer naturalmente, pois o ser real esboça um destinatário e, no campo da 

realidade, atinge um receptor que entende esse ser de fala de outra forma.  

 Charaudeau (1996, p. 35) também contribui quando sugere que existem parceiros e 

protagonistas no ato de linguagem: 

De uma parte, os parceiros, os interlocutores, os sujeitos agindo como seres 

sociais possuindo intenções – os que designamos sujeito comunicante e 

sujeito interpretante; de outra parte, os protagonistas, os intralocutores, os 

sujeitos seres de fala, responsáveis por seu ato de enunciação – os que 

designamos (sujeito) enunciador e (sujeito) destinatário. E se há relação de 

condicionamento entre esses dois tipos de sujeito, não há, no entanto, relação 

de transparência absoluta. (com grifos no original) 

 

Ele separa como parceiros dois sujeitos distintos: comunicante e interpretante. Estes 

são, na realidade, seres reais e sociais, que pretendem, com o texto (oral ou escrito), algo. 

Além desses, há os protagonistas, também vistos como intralocutores, portanto, sendo 

intratextuais. Desse modo, configuram-se como responsáveis pela enunciação, tornando-se 
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seres de fala. Essa explicação do professor dialoga perfeitamente com o quadro dos atos de 

linguagem, de modo a qualificar cada função. 

Percebe-se, com essas explanações, que o limite entre o campo do fazer e o do dizer, 

entre o espaço externo e o espaço interno, entre o real e o virtual, é difícil de ser definido, pois 

há uma linha sutil que separa isso tudo. A respeito disso, Charaudeau (2001, p. 28) disserta: 

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

o lugar da instância situacional que se autodefine pelo espaço que ocupam 

os responsáveis deste ato (...). O dizer é o lugar da instância discursiva que 

se autodefine como uma encenação da qual participam seres de palavra (...). 

Essa dupla realidade do dizer e do fazer nos leva a considerar que o ato de 

linguagem é uma totalidade que se compõe de um circuito externo (fazer) e 

de um circuito interno (dizer), indissociável um do outro. (com grifos no 

original) 

 

Há, outrossim, uma outra nomenclatura, menos regular: mundo das palavras para 

circuito interno e mundo psicossociocultural para circuito externo, segundo Machado (2001). 

Em relação a esse(s) desdobramento(s), diz-se que o ato de linguagem compõe-se de dois 

circuitos de produção de saber: o circuito do fala configurada (espaço interno) e o circuito 

externo à fala configurada (espaço externo). Segundo Charaudeau (2016, p. 53), o primeiro se 

dá 

no interior do qual se encontram seres de fala, que são instituídos como 

imagem de sujeito enunciador (EUe) e de sujeito destinatário (TUd), 

oriundos de um saber intimamente ligado às representações linguageiras das 

práticas sociais. 

 

Desse modo, o espaço interno seria o “central”, tendo como base o quadro 2. Ali estão 

os seres virtuais, aquele que emana do texto ao ser produzido e aquele idealizado pelo real 

produtor. Já o outro, segundo o autor (2016, p. 53), ocorre 

onde se encontram os serem agentes que são instituídos como imagem de 

sujeito comunicante (EUc) e de sujeito interpretante (TUi), conforme um 

saber ligado ao conhecimento da organização do “real” (psicossocial) que 

sobredetermina estes sujeitos. 

 

O espaço externo são as extremidades do quadro 2. Apresentam seres concretos nessas 

funções. A partir disso tudo, entende-se o quadro seguinte com maior propriedade, 

compreendendo-se os dois espaços e seus sujeitos. 

Acentua-se, ainda antes do quadro 2, seu design, pois, nas palavras de Machado e 

Mendes (2013, p. 6),  

esse quadro é feito com linhas tracejadas com o propósito de mostrar que é 

móvel, poroso, ágil, e aberto ao sistema das diversas linguagens, trata-se de 

um esquema «efêmero» que se esboça para mostrar o funcionamento de uma 

dada enunciação. Ver este quadro como um sistema rígido e fechado, 
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somente como uma representação da instância de produção, é uma 

interpretação equivocada da teoria, pelo menos ao nosso ver. 

 

É muito importante apontar esse detalhe que, muitas vezes, é prescindido. Trata-se de 

uma configuração fundamental para a completa compreensão do quadro. Os atos de 

linguagem são compostos por realidade e virtualidade, por concretizações e idealizações. 

Logo, não são sistemas perfeitos, tampouco de única interpretação e análise. O quadro, assim 

como os atos, é maleável, passível de divergências. 

 Tendo em vista tudo isso, pode ser realizada a interpretação do quadro 2: 

 

Quadro 2: 

 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 52) 

 

 Para melhor explicar os seres do quadro acima, Charaudeau (2016) resume a oposição 

EUc/EUe. Primeiramente, define o enunciador: 

O EUe (sujeito Enunciador) é um sujeito de fala (como o TUd) realizado e 

instituído na fala. O EUe é responsável por um certo efeito de discurso 

produzido sobre o Interpretante. Porém, como esse efeito de discurso 

depende igualmente do que é o TUi, é o TUi que, em compensação, constrói 

(para si) uma certa imagem do EUe. Assim, o EUe é sempre uma imagem de 

fala que oculta em maior ou menor grau o EUc. (CHARAUDEAU, 2016, p. 

51, com grifos no original) 

 

Na sequência, o autor define o comunicante: 
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O EUc (sujeito comunicante) é um sujeito agente (como o TUi), localizado 

na esfera externa do ato de linguagem, mas, responsável por sua 

organização. O EUc é o iniciador-responsável pelo ato de produção e é a 

relação EUc-EUe que produz um certo efeito pragmático sobre o 

Interpretante. O EUc é sempre considerado como uma testemunha do real, 

mas, dentro desse “real”, depende do conhecimento que o TUi tem sobre ele. 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 52, com grifos no original) 

 

Charaudeau (2016) destaca, além disso tudo, que o TUd sempre está presente no ato 

de linguagem, já que sempre se fala para alguém. Porém, nem sempre ele estará explícito. 

Ademais, pode existir mais de um TUd. Um clássico exemplo são os filmes e livros para 

crianças que também têm como público-alvo os adultos. Estes são os responsáveis pelos 

menores de idade e aqueles que compram os produtos. 

 Vale salientar, em relação aos TUs das situações comunicativas, que eles podem de 

fato se aproximar. O ser real interpretante pode se identificar com aquele ser idealizado pelo 

EUc, recuperando aquela imagem projetada inicialmente. Embora isso possa acontecer, trata-

se de um caso de difícil aparição, pois, na maioria das vezes, há divergências, de modo que o 

mais natural é existirem quatro sujeitos distintos. Dessa forma, entende-se que a não 

correspondência entre os TUs é o padrão, algo frequente e bem aceito. 

 À vista disso, é possível compreender por que o ato de linguagem é tratado como um 

“jogo de apostas” e por que há expectativas múltiplas. Charaudeau (2016, p. 51) sugere que, 

“de maneira geral, todo ato de linguagem envolve n estratégias para o EUc e muitas 

possibilidades interpretativas para o TUi”. Em primeiro lugar, o EU produtor de fala, o EUc, 

faz apostas para se dirigir ao seu TU ideal, o TUd. O EUc trabalha para montar seu ato com 

escolhas lexicais, gestos, entonações, expressões faciais e muitos outros. Desse modo, ele 

adquire uma figura de EUe. O TUi recebe isso tudo e cria sua perspectiva de EU, apostando 

em ideias também. Nesse sentido, o ato de linguagem se compõe por expectativas que advêm 

dos dois lados, das duas (ou mais) partes. Por não se tratar somente de figuras reais, 

Charaudeau (2016) chama o ato de linguagem de encenação.  

 Portanto, a questão do scriptor e do lector pode ser explorada. Ida Lucia Machado 

propôs a fusão de dois quadros teóricos: de Jean Peytrard e de Patrick Charaudeau. Assim, no 

quadro dos sujeitos da linguagem, encontram-se não mais quatro sujeitos, mas sim seis. De 

acordo com Machado e Mendes (2013, p. 7), 

Para Peytrard (1983), o scriptor é uma instância ergo-textual, ou seja, 

discursiva, que organiza e constrói o texto literário. Na nossa concepção, que 

expande um pouco a concepção de Paytrard (1983), o scriptor é um ser de 

papel que perpassa gêneros que têm predominância do modo de organização 

narrativo do discurso, conforme definição dos modos de organização em 

Charaudeau (2008b). (com grifos no original) 
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 Para Santos (2007, p. 94), que em muito se apoia em Barthes, “o scriptor, que ‘nasce 

simultaneamente com a obra’, existe para produzir e não explicar a obra. Este também não 

tem uma existência que preceda ou que exceda a escritura”. Assim, fica claro que o scriptor 

não pode ser confundido com o EUc, já que este é o ser de carne e osso e, aquele, uma 

entidade apenas discursiva que nasce com o texto. 

 Para melhor elucidar esse novo conceito, traz-se uma citação: 

Ao apresentar um quadro comunicacional para o texto dramático, Mello 

incluiu, no nível situacional, como EUc, além do autor, o que ele denominou 

scriptor. O scriptor seria uma espécie de “eu poético” do autor. Segundo 

Mello (2004, p. 96), o scriptor é ‘o sujeito que põe a ficção (no nível 

discursivo e textual) em movimento’ e representa, portanto, a figura que 

materializa o projeto de fala, que o executa, representando, assim, a 

passagem na relação entre o sujeito-comunicante e o enunciador (op. cit., p. 

96). No caso da história em quadrinhos, o scriptor poderia ser representado 

pela Equipe de produção que materializa o discurso que está no roteiro. Na 

elaboração de uma HQ, há várias formas de atuação: apenas o desenhista; o 

desenhista e o roteirista, que passa a criar a história; o trabalho realizado por 

uma equipe maior: desenhista, roteirista, arte-finalista, letrista, colorista, etc. 

(CAMPOS; LOMBOGLIA, 1984, p. 16). (XAVIER, 2016, p. 142) 

 

 Neste trecho, há uma exemplificação com o processo de produção das Histórias em 

Quadrinhos (HQ). Outro exemplo poderia ser em relação às canções do cantor e compositor 

Chico Buarque. Há uma série de composições com um eu-lírico feminino. Assim, constata-se 

que, entre o Euc (autor, ser social) e o Eue (eu lírico, ser discursivo), pode existir um scriptor 

com uma personalidade feminina (como uma entidade comum a diversas canções de Buarque, 

existente somente no ambiente musical). Outra possibilidade é entender o scriptor como a 

equipe de produção musical, que permeia o trajeto entre a pessoa e o ser discursivo. Fica 

claro, então, que não se deve associar diretamente aspectos da vida pessoal com a 

profissional, pois há uma gradação: pessoa > compositor/equipe profissional > personagem 

fictício. 

 Traçando um paralelo com a Teoria Semiolinguística, postulou-se o seguinte quadro: 
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Quadro 3: 

 

(XAVIER, 2016, p. 140) 

 

 O quadro acima, que compactua com a citação anterior de Xavier (2016), ilustra a 

relação possível entre o ato de linguagem e a figura do scriptor. Com base nele, é possível 

sugerir que o lector também pode entrar nesse circuito. Sua posição seria, então, de um sujeito 

também discursivo, entre TUd e TUi, representando, por exemplo, um grupo coeso de 

leitores, que costumam aceitar e rejeitar enunciados da mesma forma, compondo uma 

unidade, sem serem, de fato, seres reais e individuais. Os mediadores de leitura também se 

encaixariam nessa função. 

 Fazendo a correlação com o corpus desta pesquisa, o scriptor será a imagem do Shel 

Silverstein como autor e ilustrador de livros para crianças (e, também, de livros 

aparentemente infantis, mas com forte potencial comunicativo para jovens e adultos), que 

difere da sua imagem como escritor para adultos, que também difere de sua pessoa real. O 

scriptor, de acordo com Xavier (2016), não é o ser de identidade social, mas aquele com 
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motivação socioeconômica e uma “receita” de fazer livros ilustrados, no caso. Isso fica claro 

nas palavras de Peytrard (1983, p. 35, apud Machado e Mendes, 2013, p. 9): “scriptor designa 

o ‘sujeito’ não definido que, por um trabalho específico com a linguagem, organiza e constrói 

o texto scriptual (produto literário)” (com grifos no original). 

Por fim, convém frisar que Charaudeau (2016), na sua teoria, fala em implícitos 

(também em implícitos codificados) e explícitos, que permeiam o ato de linguagem. 

Exemplos da realização desses termos são facilmente encontrados em análises de atos de 

linguagem e eles serão mais bem explorados em breve. 

 

 

3.3 Das representações sociais aos imaginários sociodiscursivos 

 

 O livro ilustrado, objeto de pesquisa deste estudo, é composto, como já foi visto, pela 

relação entre duas parcelas textuais: uma verbal e outra visual. Contudo, a assimilação 

completa da leitura não depende somente desses dois fatores, mas também de um terceiro: o 

imaginário sociodiscursivo. Este será responsável, também, pelo sentido discursivo que se 

atribuirá aos signos verbais e não verbais. 

 Antes de se explorar a fundo esse conceito, há a necessidade de se tocar nas 

representações sociais, que permeiam, de certa forma, os imaginários, precendendo-os. 

Pontua-se, ainda, que as representações, especificamente nos textos verbo-visuais, se 

materializam de duas formas: pelo verbal e pelo visual. E, junto dessas, de forma implícita 

também, quando ocorrem as inferências. 

 Esse conceito, oriundo da área da Psicologia Social, propagou-se na França com Serge 

Moscovici – que se embasou em Durkheim – e, hoje, é um dos cernes das Ciências Humanas 

(JODELET, 2002). Segundo a professora Denise Jodelet, (2002, p. 17), as representações 

sociais “nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da 

realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, 

posicionar-se frente a eles de forma defensiva”. Isto é, embora intrínsecos e muitas vezes 

despercebidos, estão presentes no cotidiano dos seres humanos que convivem em sociedade, 

interagindo entre si e com o mundo à sua volta.  

 Duveen (2007, p. 8), na apresentação de uma obra cuja autoria é de Moscovici, 

renomado teórico da área, muito bem explica como ocorre o processo de construção e 

consolidação das representações: 
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Elas entram para o mundo comum e cotidiano em que nós habitamos e 

discutimos com nossos amigos e colegas e circulam na mídia que lemos e 

olhamos. Em síntese, as representações sustentadas pelas influências sociais 

da comunicação constituem as realidades de nossas vidas cotidianas e 

servem como o principal meio para estabelecer as associações com as quais 

nós nos ligamos uns aos outros. 

 

 Percebe-se, com base no trecho acima, que a grande mídia pode ter forte papel de 

influência sobre as representações. Ademais, que os meios de convívio também são 

fundamentais, pois são onde ocorrem a troca e, principalmente, a semelhança e a afinidade. 

Assim, as convicções são moldadas para constituir um ideal coletivo.  

 Na sequência, traz-se um trecho do primeiro capítulo da tese de doutorado de Serge 

Moscovici (1961), intitulado “Representação social: um conceito perdido”, para melhor 

ilustrar essa definição: 

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, se 

entrecruzam e se cristalizam continuamente, através duma palavra, dum 

gesto, ou duma reunião, em nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a 

maioria de nossas relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou 

consumimos e as comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas 

correspondem, dum lado, à substância simbólica que entra na sua elaboração 

e, por outro lado, à prática especifica que produz essa substância, do mesmo 

modo como a ciência ou o mito correspondem a uma prática científica ou 

mítica. (MOSCOVICI, 1961, p. 40 apud DUVEEN, 2007, p. 10) 

 

 Em uma análise aprofundada, vê-se muita semelhança com a definição de “imaginário 

sociodiscursivo”, que será discutida posteriormente, e isso parece ser essencial. Nessa 

perspectiva, é imprescindível verificar o uso do termo “substância simbólica”, que remete à 

ideia de simbolizar, mas não necessariamente em concepção física, material ou objetificada. 

Isso muito se assemelha ao significante da Teoria Saussuriana, em que há uma imagem 

acústica. A essa substância simbólica soma-se o significado ou o conceito da simbolização, 

constituindo o todo a representação social. 

 Para completar, aproximando-se da teoria a que se filia esta pesquisa, Jodelet (2002, p. 

17-18) ainda propõe que: “elas [as representações sociais] circulam nos discursos, são trazidas 

pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e 

em organizações materiais e especiais”. Esse último trecho, por falar em “discurso”, já 

consolida uma relação mais forte com a noção do imaginário, postulada por Charaudeau 

(2018b) e mais bem desenvolvida à frente. Além disso, o termo “cristalizadas” parece 

convergir com a concepção de que os imaginários também apresentam imagens solidificadas 

na história e nos costumes. No entanto, ressalta-se que ainda assim pode haver mudanças. 
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 Outro ponto a se evidenciar, a respeito da temática, é a dicotomia coletivo versus 

individual: 

Reconhece-se que as representações sociais – enquanto sistemas de 

interpretação que regem nossa relação com o mundo e com os outros – 

orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais. Da mesma 

forma, elas intervêm em processos variados, tais como a difusão e a 

assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a 

definição das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 

transformações sociais. (JODELET, 2002, p. 22) 

 

 Essa questão, bem como a da identidade, aparece na teoria. Observa-se que as 

representações sociais, tidas por esse viés, influenciam nas expressões, grosso modo, públicas. 

É possível, inclusive, fazer um paralelo com a Semiolinguística, que coloca quatro sujeitos 

interagentes no ato de linguagem, não apenas dois, pois, na realidade, cada um dos sujeitos, 

EU e TU, se desdobra em dois. Haveria, então, a identidade pessoal do EU e a social, sendo 

esta a que se expõe e que se materializa nos atos de comunicação. 

 Tem-se, também, a perspectiva de que essas representações, que se consolidam com o 

tempo, são criadas e perpetuadas pelos seres de uma sociedade, podendo elas variar de meio 

para meio (JODELET, 2002). Por isso tudo, fica clara a ideia de que fazem parte do conceito 

de imaginário, sendo peça-chave para a constituição deste. Ademais, quando se propõe que 

sejam mentais, ou atos de pensamento, e que orientam e organizam as redes de contato, fica 

explícita uma afinidade com a noção estereótipo, tanto em um sentido lato, quanto em um 

sentido mais específico, sendo o da Teoria Semiolinguística aqui adotado: os estereótipos 

“circulam nos grupos sociais e o que eles designam é compartilhado por seus membros – 

desempenham, portanto, um papel de elo social (função identitária)” (CHARAUDEAU, 2017, 

p. 572). 

 Nessa perspectiva, pode-se questionar: o que pode ser representado? Na verdade, de 

acordo com Jodelet (2002), não há uma definição nem uma limitação. Existem tanto o lado 

mais concreto, quanto o mais abstrato. Analisam-se, corriqueiramente, mais as representações 

materiais, entretanto, no corpus escolhido, o foco é no verbal, no visual, no subentendido e no 

inferencial. Não se deve associar, cabe destacar, o aspecto concretude/abstração com o sentido 

literal de “objeto”. Em produções acadêmicas, essa palavra assume o sentido de “objeto de 

pesquisa” ou “objeto de discurso”, termos muito utilizados na área. Desse modo, “objeto” terá 

essa última conotação quando, 

no quadro da lógica natural, o termo designa entidades ao mesmo tempo 

lógicas e semiológicas, atualizadas nos textos por expressões nominais e 

que, em função do caráter dinâmico da esquematização, são suscetíveis de 

serem reformuladas, enriquecidas ou simplificadas ao longo do discurso. A 
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lógica natural propõe uma visão dinâmica do objeto de discurso, por 

oposição ao caráter estático do objeto da lógica formal, e, para explicar a 

maleabilidade e a plasticidade desse objeto, propõe representá-lo sob a forma 

de uma classe-objeto com propriedades particulares, não sobre o modelo das 

classes distribucionais, mas sobre o das classes mereológicas desenvolvidas 

pelo matemático polonês Lesniewski, no quadro de uma teoria axiomática da 

relação das partes com o todo. (CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2018, 

p. 351-352, com grifos no original) 

 

 Sabe-se que, ao produzir um sentido, cria-se uma imagem mental, configurando-se 

como esse objeto de discurso, a que se referem os teóricos da área ao discorrerem sobre o 

conceito, como Charaudeau e Maingueneau (2018) anteriormente. No processo 

representativo, ocorre uma reconstrução do objeto, que reflete aspectos tanto subjetivos do 

sujeito, quanto comuns a uma comunidade. 

 Para finalizar, traz-se, mais uma vez, Jodelet (2002, p. 26), que norteia as 

possibilidades de estudo acerca da representação social: 

As representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos 

afetivos, mentais e sociais e integrando – ao lado da cognição, da linguagem 

e da comunicação – a consideração das relações sociais que afetam as 

representações e a realidade material, social e ideativa sobre a qual elas têm 

de intervir.  

 

 Esses elementos de que fala a autora muito se mostram nas produções destacadas para 

análise na seção 7. Os signos não verbais, que muitas vezes se configuram como icônicos, 

tentam representar sentimentos que se encontram na mente humana. Esse processo afetivo-

mental ocorre tanto na composição de narrativas, quanto na realidade exterior ao mundo 

literário. As representações, dessa forma, refletem indivíduos e grupos, compondo e 

reforçando imaginários, que são coletivos. 

 Portanto, fica claro que há uma questão de significação – que nesse momento difere da 

definição linguístico-discursiva8 –, de simbolização, de construção e até possivelmente de 

reconstrução. Há um fator social que fortemente influencia na representação. Isso tudo ocorre 

em um processo psicológico (e social) e constitui, de certa forma, a construção dos 

estereótipos, enraizados nos imaginários que circulam discursivamente em sociedades.  

 A partir disso tudo, pode-se discorrer especificamente sobre o imaginário 

sociodiscursivo. Com esse objetivo, deve-se observar o sentido, seja ele explícito, seja ele 

                                                           
8 O processo de Significação, dentro da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, remete a “um jogo 

construtor da significação de uma totalidade discursiva que remete a linguagem a si mesma como condição de 

realização dos signos, de forma que estes não signifiquem mais por si mesmos, mas por essa totalidade 

discursiva que os ultrapassa” (CHARAUDEAU, 2016, p. 25). 
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implícito ou subentendido – estes serão mais bem destrinchados em breve. A respeito disso, 

Charaudeau (2018b, p. 24), primeiramente, explica:  

A finalidade do ato de linguagem (tanto para o sujeito enunciador quanto 

para o sujeito interpretante) não deve ser buscada apenas em sua 

configuração verbal, mas, no jogo que um dado sujeito vai estabelecer entre 

esta e seu sentido implícito. Tal jogo depende da relação dos protagonistas 

entre si e da relação dos mesmos com as circunstâncias de discurso que os 

reúnem. 

 

Nesse caso, acrescenta-se que a finalidade do ato de linguagem não deve ser buscada 

somente na configuração verbal, mas também, aqui, na visual. Em somatória, esclarece-se que 

as circunstâncias de discurso, de que fala Charaudeau (2016), são fundamentais. Para 

exemplificá-las, parafraseia-se o mesmo autor (2016), que mostra a enunciação “feche a 

porta” como repleta de significações: necessidade de contar um segredo, percepção de frio, 

aviso de que se ligará o ar-condicionado, pedido de silêncio devido a muito barulho. Logo, 

constata-se que entender o real sentido dependerá das circunstâncias, isto é, da situação de 

comunicação e da sua configuração, como foi observado na figura 19 com o “bater à porta”, 

que remete a receber visitas de familiares para não se sentir tão sozinho. 

  Ademais, é necessário perceber, para plena compreensão da mensagem e das 

circunstâncias, as referências ao imaginário, que não é (somente) inventado: é real. 

Charaudeau (2017) destaca que há uma problemática envolvendo este termo, uma vez que se 

tende a crer que “imaginário” remete a algo imaginário, existente somente na imaginação, 

fora da realidade concreta. Há, inclusive, uma conotação pejorativa, muitas vezes, que não 

será valorizada neste estudo. Segundo Charaudeau (2017, p. 578),  

o imaginário é uma forma de apreensão do mundo que nasce na mecânica 

das representações sociais, a qual, conforme dito, constrói a significação 

sobre os objetos do mundo, os fenômenos que se produzem, os seres 

humanos e seus comportamentos, transformando a realidade em real 

significante. Ele resulta de um processo de simbolização do mundo de ordem 

afetivo-racional através da intersubjetividade das relações humanas, e se 

deposita na memória coletiva. Assim, o imaginário possui uma dupla função 

de criação de valores e de justificação da ação. 

 

 E, para completar: 

O imaginário é efetivamente uma imagem da realidade, mas imagem que 

interpreta a realidade, que a faz entrar em um universo de significações. Ao 

descrever o mecanismo das representações sociais, aventamos com outros a 

hipótese de que a realidade não pode ser aprendida enquanto tal, por ela 

própria: a realidade nela mesma existe, mas não significa. A significação da 

realidade procede de uma dupla relação: a relação que o homem mantém 

com a realidade por meio de sua experiência, e a que estabelece com outros 

para alcançar o consenso de significação. A realidade tem, portanto, 

necessidade de ser percebida pelo homem para significar, e é essa atividade 
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de percepção significante que produz os imaginários, os quais em 

contrapartida dão sentido a essa realidade. (CHARAUDEAU, 2018b, p. 203)  

 

 O imaginário, portanto, tem uma relação peculiar com a realidade: depende dela, mas 

também a (re)constrói. Assim, o ser humano pode ser ativo e passivo, criador e observador. E, 

da mesma forma, o imaginário é real e fictício, como um paradoxo. Para ratificar essas ideias, 

cita-se Charaudeau (2018b), quando discorre sobre “representação”, dialogando, de certa 

forma, com Moscovici (1961): 

É pelos sistemas de representação que o homem o apreende [o mundo], 

sistemas que o próprio homem constrói e que dependem ao mesmo tempo de 

sua vivência. Ao sentir a realidade, o homem é mobilizado por essa 

experiência: ele constrói seu saber sob a dependência da realidade, pois não 

pode pensar a si próprio senão mediante as representações que ele se dá. 

(CHARAUDEAU, 2018b, p. 191) 

 

Falou-se até o momento somente em “imaginário”. Na verdade, o termo “imaginário”, 

puramente, configura uma noção que pode ser mais pessoal ou mais coletiva. A noção de 

morte, por exemplo, pode variar muito de indivíduo para indivíduo, sendo esse um imaginário 

extremamente pessoal e, por isso, único (CHARAUDEAU, 2017). Cabe frisar, todavia, que as 

pessoas costumam seguir um padrão para a noção de morte dentro das religiões – como 

costume de vestimenta para o luto; crença sobre a possível “vida” após a morte; etc. – e, 

sendo assim, isso poderia ser considerado um imaginário mais social.  

Teresa Colomer (2017), da área da literatura infantil e juvenil, converge com essas 

ideias quando afirma que a literatura para crianças e jovens – que antes de tudo deve ser vista 

como literatura – tem como principais funções, dentre outras, introduzir o conhecimento do 

imaginário compartilhado por uma sociedade e permitir uma representação articulada do 

mundo como ferramenta de socialização das gerações. Sobre o acesso ao imaginário, que 

posteriormente é mencionado como imaginário coletivo, diz-se que  

uma das funções da literatura infantil e juvenil é a de abrir a porta ao 

imaginário humano configurado pela literatura. O termo “imaginário” foi 

utilizado pelos estudos antropológico-literários para descrever o imenso 

repertório de imagens, símbolos e mitos que nós utilizamos como fórmulas 

típicas de entender o mundo e as relações com as demais pessoas. 

(COLOMER, 2017, p. 20) 

 

Com isso, fica clara a importância da presença de referências ao imaginário coletivo 

em livros para crianças e jovens. Isso pode auxiliar na forma de enxergar e entender o mundo 

exterior, tanto na parte de interpretar signos verbais quanto na de interpretar signos não 

verbais, como símbolos codificados e outros.  
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Nesse sentido, para finalizar, retomando a Semiolinguística, a parte discursiva do 

imaginário postulado por Charaudeau (2018b) se dá visto que, 

à medida que esses saberes, enquanto representações sociais, constroem o 

real como universo de significação, segundo o princípio de coerência, 

falaremos de “imaginários”. E tendo em vista que estes são identificados por 

enunciados linguageiros produzidos de diferentes formas, mas 

semanticamente reagrupáveis, nós os chamaremos de ‘imaginários 

discursivos’. Enfim, considerando que circulam no interior de um grupo 

social, instituindo-se em normas de referência por seus membros, falaremos 

de “imaginários sociodiscursivos”. (CHARAUDEAU, 2018b, p. 203) 

 

Charaudeau (2018b) refere-se às maneiras de dizer, que são “saber de conhecimento” 

e “saber de crença”: este se pauta em valores e na subjetividade, enquanto aquele se pauta na 

ciência e na objetividade. E, para fechar o conceito, tem-se: 

Os imaginários sociodiscursivos circulam, portanto, em um espaço de 

interdiscursividade. Eles dão testemunho das identidades coletivas, da 

percepção que os indivíduos e os grupos têm dos acontecimentos, dos 

julgamentos que fazem de suas atividades sociais. (CHARAUDEAU, 2018b, 

p. 207) 

 

Isto é, Charaudeau (2018b) fala em “sociodiscursivo” visto que há uma forte relação 

com o social, com a sociedade, com os seres humanos que permeiam as imagens desse 

imaginário. Há, ainda, a interdiscursividade, como uma troca de informações da realidade 

para os imaginários, e vice-versa. Por fim, percebe-se também o poder de julgamento dessa 

coletividade, pois, de modo geral, os julgamentos e os preconceitos se encontram enraizados, 

na verdade, no imaginário sociodiscursivo coletivo, de forma submersa, quase não 

identificável, pois “cada sociedade determina os objetos de conhecimento, classifica-os de 

certa maneira em domínio de experiência e atribui-lhes valores” (CHARAUDEAU, 2018b, p. 

188). 

Para somar, traz-se Rosane Monnerat (2012, p. 309), tendo como base a teoria de 

Charaudeau, para explicar:  

Os imaginários sociodiscursivos veiculam imagens mentais pelo discurso, 

configurando-se explicitamente (palavras ou expressões) ou implicitamente 

(alusões). Dessa forma, esses imaginários – imersos no inconsciente coletivo 

tecido pela história – podem contribuir para o estabelecimento de crenças 

numa determinada sociedade, orientar as condutas aceitas numa dada época 

e desempenhar o papel de responsáveis pela constituição do sujeito com fins 

de adaptação ao meio ambiente e de comunicação com o outro. 
 

 Por conseguinte, fica claro que o imaginário sociodiscursivo é abstrato e reúne 

conceitos, memórias, conhecimentos, acordos tácitos, etc. É coletivo e apreendido por cada 

um à medida que se conhece a realidade, o mundo, e se tem vivência nele, de modo que o 

tempo é fator determinante para a formação de um repertório. Por isso, crianças costumam ter 
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poucas informações internalizadas, isto é, uma apreensão do imaginário sociodiscursivo ainda 

em desenvolvimento, logo, nem sempre corresponde à do adulto. 

 Vale ressaltar, ainda, que o imaginário não é imutável. Colomer (2017, p. 25), 

referência na área de literatura infantil e juvenil, inclusive propõe que “apesar de sua 

universalidade e recorrência, o imaginário coletivo evolui constantemente”. Não muito 

distante desse, o imaginário sociodiscursivo pode se modificar, expandir e evoluir, com o 

tempo e as necessidades. Veem-se, atualmente, revisões históricas e lexicais em relação a 

falas, por exemplo, machistas, racistas e homofóbicas. Embora essas expressões estejam 

enraizadas na cultura popular, têm-se evitado, por exemplo, expressões como “tinha que ser 

mulher”, “lista negra” e “homossexualismo”. Desse modo, os imaginários apresentam 

alterações evolutivas. Além disso, há outras expansões, como a da tecnologia no cotidiano, 

que acarretam outros conhecimentos sendo incluídos no imaginário. 

 Tem-se, para corroborar o conceito aqui explorado, um excerto de Silverstein (2018b). 

 

Figura 20 

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 26-27)  

 

 Na figura 20, há um exemplo de acionamento do imaginário sociodiscursivo. No 

visual, observa-se a parte maior, com cuidado e atenção, colocar a parte menor – protagonista 

nesse volume – em um tipo de suporte. Na parte verbal, lê-se a expressão “pôr sobre um 
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pedestal”, que esclarece a ilustração e remete, junto à leitura da primeira parcela, a um 

conhecimento do imaginário sociodiscursivo. Em primeiro lugar, sabe-se que em pedestais 

ficam, normalmente, estátuas e monumentos importantes, numa posição de destaque e de 

admiração. No entanto, em uma análise mais profunda, conclui-se que, embora em um lugar 

de destaque, há um isolamento, pois ficam inalcançáveis. Hoje, rotineiramente, utiliza-se a 

expressão “pôr sobre um pedestal” de forma metafórica, indicando que alguém ou algo está 

sendo muito valorizado, talvez até mais do que deveria.  

 

Figura 21 

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 28)  

 

 Na figura 21, é visto que ocorre o que foi descrito na última análise: o protagonista se 

sente só e triste. Isso se comprova pelo traçado do personagem, que parece murcho, com uma 

forma não muito plana. Sua parte frontal, onde fica o rosto e, principalmente, o sorriso, 

inclina-se para baixo, além do esperado, aproximando-se de um “bico” de tristeza ou choro, 

assim como o traço curvado, acima do olho, pode ser uma sobrancelha franzida. Junto a isso, 

não se vê o outro personagem, nem na página seguinte. De fato, o protagonista foi deixado lá. 

 Visto que o conhecimento pertencente ao imaginário sociodiscursivo preenche as 

lacunas previstas pela semiose verbo-visual, a bagagem cultural que cada um traz deve 

influenciar na leitura, de modo a parecer, inclusive, para o leitor mais inocente, que o texto 
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que é diferente e que propõe tal interpretação. Na verdade, cada um projetará, para completar 

os “vazios”, aquilo de que se tem conhecimento devido ao imaginário sociodiscursivo. Por 

isso, os títulos de Silverstein (2018a, 2018b) também são muito adequados para um público 

mais maduro, com mais vivências e relacionamentos, pois ele já tem as bagagens culturais de 

que se falou aqui.  

 

 

3.4 Foco no destinatário: o contrato de leitura e o leitor-modelo 

 

À luz da teoria do ato de linguagem de Charaudeau (2016), compreende-se que há 

uma questão peculiar e intrigante em relação ao(s) TU(s). Visto que TUd e TUi podem não 

corresponder, a teoria do contrato de comunicação pretende explicar melhor essa 

possibilidade. 

Ao analisar um texto, é imprescindível aplicar o conceito de “contrato de 

comunicação”, que abarca o “contrato de leitura” na semiótica greimasiana. Esse conceito diz 

respeito, grosso modo, à relação estabelecida entre locutor e locutário (ou interlocutor), 

podendo estes variar. 

Emediato (2007, p. 83) destaca os princípios norteadores desse conceito dentro da 

análise do discurso: 

a) a comunicação funciona como um dispositivo de enunciação; b) esse 

dispositivo comporta traços da relação comunicativa identificáveis nas 

figuras de seus enunciadores e destinatários; c) toda enunciação é 

negociada e objeto de regulação entre as duas instâncias, de produção e 

de recepção; d) a observância dos parâmetros contratuais mantém a 

interação e a inobservância deles leva à sua ruptura. 

 

É importante destacar, ainda, a diferença entre “contrato de comunicação” (CC) e 

“situação potencialmente comunicativa” (SPC). Emediato (2007, p. 84) explica que a 

condição mínima para uma SPC existir é que os interlocutores estejam relacionados devido a 

interesses, chamados também de enjeux. Em seguida, para que essa SPC seja validada e um 

CC exista efetivamente, algumas regras devem ser seguidas, como regras conversacionais, 

leis do discurso, saberes compartilhados e outros. 

A partir disso, Emediato (2007, p. 85) destaca a questão das situações de comunicação 

não interlocutivas, isto é, as situações monolocutivas, nas quais os textos são produzidos 

anteriormente ao(s) momento(s) de recepção. Nesses casos, não há uma validação imediata 
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nem a alteração do texto de acordo com as reações do(s) receptor(es). Nesse sentido, pode-se 

classificar o caso dos livros ilustrados como próprios de uma situação monolocutiva. 

No entanto, é possível medir a validação do CC a posteriori, em alguns casos. 

Segundo Emediato (2007, p. 85), seguindo Ghiglione, a alternativa para se contornar o 

problema é “pensar que as situações não interlocutivas supõem uma validação a priori, ou 

seja, elas tratariam as situações potencialmente comunicativas como se fossem, 

imaginariamente, contratos de comunicação efetivos” (com grifos no original). Isso dialoga 

muito com a ideia de ato de linguagem de Charaudeau (2016), de forma que o eu-

comunicante também imagina a situação de comunicação. 

Assim sendo, pode-se ver que, nos livros ilustrados, ainda que haja uma situação 

monolocutiva, pois não há interlocução direta, deve-se considerar a questão imaginária do 

possível interlocutor. Emediato (2007, p. 86) explica bem isso quando coloca que 

nas situações monolocutivas registra-se uma significativa diferença: o 

destinatário (leitor) é uma figura imaginária inscrita em filigrana na prática 

através de índices e marcas que funcionam como traços de inferências 

abdutivas do processo de produção sobre a instância ideal de recepção. 

Nesse sentido, a figura imaginária de destinatário atua como instância pré-

validante, conforme a imagem desenhada pelo produtor, reagindo apenas por 

abdução. (sem grifo no original) 

 

Em seguida, completa: 

Na interlocução também são feitas inferências abdutivas sobre o alocutário, 

mas este pode recusá-las no decurso da interação, obrigando o locutor a 

transformar e refazer o seu discurso. Já o texto produzido na situação 

monolocutiva não será refeito se o leitor discordar de algum modo de dizer. 

(EMEDIATO, 2007, p. 86, sem grifo no original) 

 

Com o livro ilustrado, então, entende-se que, no processo de criação, foi imaginado 

um destinatário pelo eu-comunicante. Esse destinatário fictício será fundamental para que o 

processo seja considerado pré-validado no quesito “contrato de comunicação”. A respeito 

desse destinatário e da sua correspondência com o destinatário/interpretante real, Emediato 

(2007, p. 86-87) diz que: 

Se nessas situações [monolocutivas] a imagem do destinatário já está inscrita 

como se correspondesse a uma validação e a uma conformidade, o leitor 

encontra-se diante de um texto que o interpela identitariamente como “feito 

para si”. Em outras palavras, essas situações impõem ou sugerem ao 

destinatário assumir certas posições determinadas de leitura. O texto busca 

assim a conformação do leitor, como uma receita de cozinha se constrói em 

conformidade com os parâmetros da boa cozinha. Nesse sentido, valoriza-se 

o princípio de influência nas situações monolocutivas pela sugestão que elas 

exercem sobre a pré-validação contratual. 
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Visto que os livros ilustrados operam a partir de situações monolocutivas, pode-se 

compreender que ocorre esse processo descrito por Emediato (2007). O destinatário 

imaginado deve equiparar-se ao destinatário real, para existir a conformação do leitor de que 

fala Emediato (2007). Para isso, o texto é construído pelo autor de modo a atingir esse 

objetivo com o leitor-modelo, como postula Eco (1986). O mesmo ocorre nos atos de 

linguagem propostos por Charaudeau (2016), em que o tu-destinatário deve – mas pode não – 

equiparar-se ao tu-interpretante. Tanto os mediadores de leitura – e talvez mais estes –, quanto 

as próprias crianças tendem quase que naturalmente a seguir as sugestões de posições de 

leitura pré-determinadas. Desse modo, ocorre a validação efetiva do contrato. 

Há, ainda, outra problemática proposta por Emediato (2007) em relação à validação do 

contrato de leitura ou de comunicação. O autor enumera dois parâmetros: o da 

esquematização e o da semantização. Este está relacionado aos conhecimentos próprios do 

leitor e à sua competência axiológica e socioletal, logo, a como ele recebe e problematiza as 

informações. Aquele, porém, relaciona-se às competências situacional (praxeológica) e 

linguística do leitor, tratando-se de experiência e expectativa ao receber um texto e interpretá-

lo da forma mais adequada. 

A partir desses dois fatores fundamentais, Emediato (2007, p. 95) faz a relação com o 

contrato e sua validação: 

O contrato de leitura efetiva-se, de um lado, quando os parâmetros da 

situação de leitura são suficientemente claros e reconhecíveis para servir de 

indicadores de tratamento e, de outro lado, quando o leitor, ao se posicionar, 

o faz assumindo a atitude de conveniência esperada. Se assim for, projeções 

da instância de produção sobre a recepção se concretizam. Vale ressaltar, 

porém, que o leitor pode assumir uma posição correspondente no aspecto 

praxeológico, ou seja, validar o esquema ou situação de interação (ler um 

editorial de jornal), mas não assumir a posição esperada quanto ao aspecto 

semântico ao não validar os posicionamentos, ou não validar a maneira de 

falar (o socioleto proposto) ou, ainda, não validar os saberes envolvidos (de 

crença ou de conhecimento).  

 

Coloca-se, assim, mais uma problematização em relação à validação dos contratos de 

comunicação. Há dois parâmetros fundamentais que, caso não sejam seguidos, impedem a 

formalização do contrato. Na leitura dos livros ilustrados, pode ocorrer de o leitor ou o 

mediador de leitura não assumirem a posição idealizada pelo autor, invalidando esse processo. 

Pode ocorrer, também, de não haver conhecimento enciclopédico suficiente por parte do 

receptor e a leitura seguir por outros caminhos, impedindo a validação desse contrato em 

específico. Essa segunda hipótese é bastante comum durante a leitura de livros ilustrados, 

quando realizada por leitores menos maduros, pois há diversas referências ao imaginário 
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sociodiscursivo, além dos implícitos, e muitos ainda não têm tanta leitura nem tanto 

conhecimento. Nesse âmbito, faz-se extremamente importante a mediação de leitura. 

“Pensar no contrato de leitura sugere, portanto, refletir sobre o conceito de 

conformidade e, de passagem, sobre o conceito de enunciação e interpretação comunitária” 

(EMEDIATO, 2007, p. 95). É essencial, ao analisar e aplicar o conceito do contrato de 

comunicação, observar também todos os fatores expostos e as situações de comunicação. No 

caso específico dos livros ilustrados, há uma situação monolocutiva, em que há uma pré-

validação do contrato e, posteriormente, uma possível validação.  

Deve-se problematizar, todavia, no caso dos livros selecionados, a questão do 

receptor. Há o leitor em desenvolvimento, há a possibilidade de um mediador de leitura e 

pode haver o leitor proficiente – que pode, também, desempenhar a função de mediador. As 

três figuras podem receber o texto de maneiras divergentes. Aqueles com menos experiência 

tendem, principalmente nas idades iniciais, a não compreender todos os implícitos ali 

presentes, isto é, as metáforas, inclusive visuais. A respeito delas, de forma geral, Feres (2012, 

p. 138-139) postula: 

Também as metáforas revelam importante capacidade de exacerbação de 

qualidades, ao aproximarem elementos de diferentes domínios em função da 

característica que lhes é comum. Em outras palavras, por meio da 

iconicidade, as expressões metafóricas colocam em evidência sentidos 

normalmente insignificáveis, mas possivelmente apresentáveis e inferíveis, 

como os relativos às sensações e aos sentimentos. A metáfora, muito mais do 

que ornamento do discurso, pode ser entendida como a qualificação operada 

por um elemento concreto (que pode ser representado por um substantivo; às 

vezes, por um adjetivo; ou por uma imagem) o qual se constitui como traço 

qualificador que se pretende salientar; a metáfora pode ser vista como o 

autêntico mecanismo de qualificação implícita.   

 

Percebe-se, assim, que as metáforas podem ser, também, visuais ou, como predomina 

em Silverstein (2018a, 2018b) e em Cali (2007), verbo-visuais. Percebê-las e entendê-las, 

porém, é um desafio. 

 Partindo disso tudo, em consonância com a teoria do ato de linguagem proposta por 

Charaudeau (2016) e com a teoria do contrato de leitura de Emediato (2007), pode-se refletir 

acerca do possível leitor dos livros elencados para o corpus desta pesquisa. Em relação às 

obras de Silverstein (2018a, 2018b) e à de Cali (2007) selecionadas, mostra-se de difícil 

precisão definir quem ocupa ou deve ocupar a função de leitor. De acordo com as fichas 

catalográficas, seriam crianças ou crianças e adolescentes, visto que as categorizações são 

“literatura infantil” e “literatura infantojuvenil”. Entretanto, sabe-se que crianças, 
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principalmente as ainda não alfabetizadas, demandam auxílio para a leitura. Assim sendo, o 

adulto caracteriza-se naturalmente como leitor, por ser o responsável de um menor.  

 À vista disso, e das exigências para a validação do contrato, problematiza-se essa 

categoria: quem seria o real leitor dessas obras? Trata-se de uma questão complexa. Como 

postula Eco (1986, p. 37), “pede-se ao leitor um trabalho inferencial”, traçando um paralelo 

com Dell’isola (2001) e Charaudeau (2018a). Esse processo mostra-se como de difícil 

realização para os pequenos, sendo possível para os adultos e até bastante rico a estes. 

Complementando-se, Eco (1986, p. 37) coloca: 

O texto está, pois, entremeado de espaços brancos, de interstícios a serem 

preenchidos, e quem o emitiu previa que esses espaços e interstícios seriam 

preenchidos e os deixou brancos por duas razões. Antes de tudo, porque um 

texto é um mecanismo preguiçoso (ou econômico) que vive da valorização 

de sentido que o destinatário ali introduziu; e somente em casos de extremo 

formalismo, de extrema preocupação didática ou de extrema repressividade 

o texto se complica com redundâncias e especificações ulteriores – até o 

limite em que se violam as regras normais de conversação. Em segundo 

lugar, porque, à medida que passa da função didática para a estética, o texto 

quer deixar ao leitor a iniciativa interpretativa, embora costume ser 

interpretado com uma margem suficiente de univocidade. Todo texto quer 

que alguém o ajude a funcionar.  

 

 Tais ideias, é importante frisar, não se aplicam somente ao corpus estudado, referem-

se a textos de modo geral. Contudo, aplicando a fala de Eco (1986) a Silverstein (2018a, 

2018b) e a Cali (2007), constata-se muito valor. A “ausência” de dados explícitos é proposital, 

de modo que nos espaços – e na ausência de personagens humanos em Silverstein (2018a, 

2018b) – sejam projetados os leitores e suas histórias pessoais. Havia o projeto de que assim 

funcionasse a leitura, com interpretações diversas, de forma que o texto signifique 

diferentemente para cada leitor. 

 Em relação a essas lacunas textuais, não há nada que impeça as crianças de as 

preencherem com suas vivências. Isso ocorre em muitos momentos, é natural. No entanto, o 

que difere as obras selecionadas é o grau de abstração, ainda que os desenhos, nesse sentido, 

ajudem os pequenos. Para comprovar, traz-se Eco (1986, p. 36, com grifos no original), que 

pondera que “um texto distingue-se (...) de outros tipos de expressão por sua maior 

complexidade. E motivo principal da sua complexidade é justamente o fato de ser entremeado 

do não dito (cf. Ducrot, 1972)”. A respeito do “não dito”, o mesmo autor (1986, p. 37) 

discorre: 

“Não dito” significa não manifestado na superfície, a nível de expressão: 

mas é justamente esse não dito que tem de ser atualizado a nível do 

conteúdo. E para este propósito um texto, de forma ainda mais decisiva do 
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que qualquer outra mensagem, requer movimentos cooperativos, conscientes 

e ativos da parte do leitor. 

 

 Portanto, esse “não dito” é, justamente, o espaço para preenchimento, não uma falta. 

No entanto, é necessário que esse “não dito” se transforme em conteúdo, caso contrário a 

interpretação é superficial ou incompleta. Nessa perspectiva, o leitor é tido como peça-chave e 

como ser ativo.  

 De acordo com Santos (2007), porém, essa posição a respeito do leitor foi inaugurada 

somente com Eco (1986), uma vez que, durante muito tempo, manifestou-se na Crítica 

Literária a ideia de que um texto literário era a expressão das ideias de seu autor. Para 

entender a obra seria necessário estudar também a biografia do autor, como mostra o seguinte 

trecho: 

Em seu ensaio Barthes critica a tendência de se considerar a identidade do 

autor como base do significado de sua obra. Para o crítico francês, o autor 

não é mais o locus da influência criativa, mas simplesmente um “scriptor” – 

palavra usada por Barthes para deslocar a acepção de poder presente nas 

palavras “autor” e “autoridade”. O scriptor, que “nasce simultaneamente 

com a obra”, existe para produzir e não explicar a obra. Este também não 

tem uma existência que preceda ou que exceda a escritura. (SANTOS, 2007, 

p. 94) 

 

 Nessa linha, caberia anteriormente então ao leitor somente um papel passivo de 

interpretar o que o autor quis dizer, não havendo a possibilidade de existir esse scriptor. Por 

isso, aqui se tem o cuidado em não restringir o processo interpretativo (e inferencial) ao que o 

emitente projetou. É preciso ter, apenas, a noção de que os limites são dados pelo próprio 

texto e suas pistas, de modo que as lacunas podem ser completadas desde que com âncoras e 

sem extrapolações.  

 Dessa forma, fica clara a proposição de Eco sobre o novo papel do leitor: 

Eco, na mesma direção de Barthes, tem sido um dos principais teóricos a 

colocar o problema da interpretação da obra literária na relação texto-leitor, 

deslocando-a da relação autor-texto e destacando o papel ativo e criador do 

leitor na interpretação de um texto literário. (SANTOS, 2007, p. 94) 

 

 Assim, configura-se uma evolução na forma de lidar com o texto literário, já que se 

assume o seguinte posicionamento: “Ao discutir de início o papel do leitor nos textos 

narrativos, Eco começa considerando a incompletude do texto. Para ele, um texto é 

incompleto porque pressupõe sempre a colaboração de um destinatário” (SANTOS, 2007, 

97). Dessa maneira, o não preenchimento do “espaço em branco” previsto é um problema. 

Como foi discorrido anteriormente, leitores inexperientes podem apresentar dificuldades 
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nesse quesito, preenchendo as lacunas de forma menos profunda e superficial, por isso, refuta-

se a ideia de que o corpus seja prioritário somente a eles. 

 Em consonância com isso tudo, Eco (1986, p. 38) muito bem pontua que “a 

competência do destinatário não é necessariamente a do emitente”. Explicita-se, aqui, que Eco 

assume a seguinte explicação a respeito das nomenclaturas: “falaremos doravante de ‘leitor’, 

em vez de destinatário – bem como usaremos indiferentemente Emitente e Autor para definir 

o produtor do texto” (ECO, 1986, p. 35). Por conseguinte, para o autor, pode haver 

dessemelhança entre a competência do autor e a do destinatário/leitor. No caso das obras para 

crianças e jovens, isso fica muito nítido, visto que o emitente é um adulto. Hunt (2010, p. 34) 

corrobora essa proposição, referindo-se à questão criança/adulto, quando diz: “essa questão 

sobre o sentido é complicada pelo hiato entre leitor e o escritor”. Da mesma maneira, 

acrescenta-se Meireles (2016, p. 18): “o ‘livro infantil’, se bem que dirigido à criança, é de 

invenção e intenção do adulto. Transmite os pontos de vista que este considera mais úteis à 

formação de seus leitores”. Realça-se aqui, logo, essa relação problemática autor versus leitor. 

 Nessa mesma linha, Eco (1986) critica o modelo de comunicação dos primeiros 

teóricos, em que o código se destaca. Esse modelo se difere do de Charaudeau (2016), em que 

há um desdobramento, grosso modo, do emitente e do destinatário. Eco (1986, p. 38), então, 

coloca: 

Já sabemos que os códigos do destinatário podem diferenciar-se, totalmente 

ou em parte, dos códigos do emitente; que o código não é uma entidade 

simples, porém na maioria das vezes um complexo sistema de sistemas de 

regras; que o código linguístico não é suficiente para compreender uma 

mensagem linguística. (...) Para “decodificar” uma mensagem verbal é 

preciso ter, além da competência linguística, uma competência variadamente 

circunstancial, uma capacidade passível de desencadear pressuposições, de 

reprimir idiossincrasias.  

 

 De forma geral, fica claro que dominar a língua em que o texto se encontra é 

necessário. Além disso, deve-se compreender outros fatores. No caso dos livros ilustrados, 

são as imagens, que nenhuma relação sistêmica têm com a língua. Inclusive, as obras de 

Silverstein (2018a, 2018b) e de Cali (2007), embora traduzidas, mantêm as mesmas 

ilustrações. Estas configuram-se como outro tipo de código, ou ainda a verbo-visualidade – 

integração indissociável entre palavra e imagem – como um código específico. Cabe, ainda, o 

conhecimento de fatores extratextuais, como as circunstâncias de enunciação ou a série de 

competências, termos encontrados em Eco (1986); as circunstâncias de discurso, de que fala 
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Charaudeau (2016); ou os conhecimentos enciclopédicos9, de Koch e Elias (2017); e outros. 

Conclui-se que o modelo inicial não abrange as possibilidades atuais, principalmente as do 

livro ilustrado. 

 Por isso tudo, Eco (1986, p. 39) traz o conceito de “leitor-modelo”:  

Para organizar a própria estratégia textual, o autor deve referir-se a uma série 

de competências (expressão mais vasta do que “conhecimento de códigos”) 

que confiram conteúdo às expressões que usa. Ele deve aceitar que o 

conjunto de competências a que se refere é o mesmo a que se refere o 

próprio leitor. Por conseguinte, preverá um Leitor-Modelo capaz de cooperar 

para a atualização textual como ele, o autor, pensava, e de movimentar-se 

interpretativamente conforme ele se movimentou gerativamente. 

 

 Esse conceito se aproxima do de Charaudeau (2016) acerca do tu-destinatário, que não 

necessariamente é o tu-interpretante. Além disso, Emediato (2007) também menciona que o 

autor idealiza um destinatário/leitor, como o leitor-modelo de Eco (1986). Este, inclusive, 

compara o ato de produção do texto ao jogo de xadrez e à estratégia militar, pois o emitente 

executa uma estratégia, apostando nela, a partir de previsões sobre a cooperação do leitor. A 

respeito desse “leitor-modelo”, Eco (1986, p. 40) postula que “muitos textos tornam evidente 

o seu Leitor-Modelo, pressupondo apertis verbis (...) uma específica competência 

enciclopédica” (com grifos no original).  Convergindo com essas ideias, Santos (2007, p. 98) 

afirma que “prever o próprio leitor-modelo, de acordo com Eco, não significa somente 

‘esperar’ que este exista, mas implica que se deve mover o texto no sentido de construí-lo”, 

isto é, o eu-comunicante, no processo de construção, projeta tudo isso. 

 Isso fica muito visível nas obras de Silverstein (2018a, 2018b) e na de Cali (2007), em 

que relações – possivelmente interpessoais, mas não somente – de diferentes níveis aparecem 

e não necessariamente os pequenos as compreendem. Embora na de Cali (2007) isso seja mais 

evidente, muitas vezes, chegar ao maior nível de compreensão é algo muito abstrato, 

inclusive, para leitores mais críticos que não vivenciaram tudo aquilo.  

 Vale mencionar aqui, então, que essa atualização em diferentes níveis ocorre, pois, “de 

fechado e repressivo que era, o texto se tornará muito aberto, qual máquina para criar 

aventuras perversas” (ECO, 1986, p. 41). Isto é, entendendo o texto como aberto e com 

atualização necessária do leitor, ele passa a significar de forma diferente para cada um, a 

partir de idiossincrasias. No entanto, há um limite para essa abertura, como o próprio autor 

(1986, p. 47) propõe: “para realizar-se como Leitor-Modelo, o leitor empírico tem 

                                                           
9 Adota-se como referencial a explicação de Ingedore Koch e Vanda Elias: “[conhecimento enciclopédico ou 

conhecimento de mundo] refere-se a conhecimentos gerais sobre o mundo – uma espécie de thesaurus mental – 

bem como a conhecimentos alusivos a vivências pessoais e eventos espácio-temporalmente situados, permitindo 

a produção de sentidos” (KOCH, ELIAS, 2017, p. 42). 
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naturalmente deveres ‘filológicos’, ou seja, tem o dever de recuperar, com a máxima 

aproximação possível, os códigos do emitente”. 

 A partir disso tudo, Umberto Eco (1986, p. 47), então, organiza suas ideias de modo a 

explicitar um paralelo muito firme com a teoria francesa aqui trabalhada: 

Se o Autor e o Leitor-Modelo constituem duas estratégias textuais, então nos 

encontramos diante de uma dupla situação. De um lado, conforme dissemos 

até aqui, o autor empírico, enquanto sujeito da enunciação textual, formula 

uma hipótese de Leitor-Modelo e, ao traduzi-la em termos da própria 

estratégia, configura a si mesmo autor na qualidade de sujeito do enunciado, 

em termos igualmente ‘estratégicos’, como modo de operação textual. Mas, 

de outro lado, também o leitor empírico, como sujeito concreto dos atos de 

cooperação, deve configurar para si a hipótese de Autor, deduzindo-a 

justamente dos dados de estratégia textual. A hipótese formulada pelo leitor 

empírico acerca do próprio Autor-Modelo parece mais garantida do que 

aquela que o autor empírico formula acerca do próprio Leitor-Modelo. Com 

efeito, o segundo deve postular algo que atualmente ainda não existe e 

realizá-lo como série de operações textuais; o primeiro, ao invés, deduz uma 

imagem-tipo de algo que se verificou anteriormente como alto de enunciação 

e está textualmente presente no enunciado.  

 

 É perceptível, sendo assim, a ampliação da relação autor-leitor através de um texto. O 

escritor italiano, sobretudo, frisa que o leitor empírico traçara uma imagem ou um perfil do 

autor. Embora este não seja o objetivo de análise desta pesquisa, é imprescindível reportar. 

Tendo como real objetivo o leitor, seu papel e suas possibilidades, foram elucidadas aqui mais 

algumas particularidades que dizem respeito a essa função. A abordagem de Eco (1986), 

portanto, muito significa e se soma às de Charaudeau (2016, 2018a) e à de Emediato (2007). 
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4. O PROCESSO INFERENCIAL 

 

[Estabelecer uma própria percepção na leitura] 

É um fato indiscutível do texto, com limites que 

podem ser estabelecidos parcialmente. Como 

podemos escapar desse equívoco autocentrado? 

Talvez ao considerar que os campos semânticos 

associativos propiciam a característica coesiva 

da literatura infantil, cada campo é ativado por 

estímulos únicos significativos. O perigo – ou 

talvez a emoção deste – é sua própria 

variabilidade. (Peter Hunt) 

 

 Neste capítulo, peça-chave para esta pesquisa, há um estudo teórico acerca dos 

conceitos de “explícito”, “implícito” e “inferência”, com base em Charaudeau (2016, 2018a) e 

Dell’isola (2001). Para iniciar, traz-se os conceitos de “interpretação” e “compreensão”, pela 

perspectiva de Charaudeau (2018a) em um artigo recente, em que o próprio pesquisador 

revisa suas definições anteriores.  

 Além disso, neste capítulo, aplicações no objeto de pesquisa já são realizadas como 

exemplificações. A partir disso tudo, já se pode perceber que o nível de inferências exigido é 

elevado, devido aos implícitos, que recuperam conhecimentos do imaginário sociodiscursivo. 

Já se sugere, neste momento, que a destinação editorial muitas vezes é superficial e 

limitadora. Não costuma ser observado cuidado ou aprofundamento nas categorizações 

“literatura infantil” e “literatura infantojuvenil”, fator que naturalmente determina a exposição 

dos livros apenas em salas ou recuos de livrarias com ambientação para crianças.  

 A classificação e a colocação dos livros nesses espaços não são erradas, pelo contrário, 

parece ser o ideal para se atingir o público menor. No entanto, quando somente essas atitudes 

são tomadas, esse tipo de literatura, tão abrangente, torna-se apenas de criança. Durante o ano 

de 2018, quando A parte que falta (SILVERSTEIN, 2018a) consagrou-se como sucesso de 

vendas, inclusive esgotando-se sucessivas vezes; e quando A parte que falta encontra o 

grande O (SILVERSTEIN, 2018b) chegou ao Brasil, verificou-se a colocação de ambas as 

obras em posições de destaque nas livrarias, onde são postos os lançamentos e os mais 

vendidos. Por um lado, pode ser reflexo das sugestões feitas pela youtuber Julia Tolezano, que 

já mostrava o potencial comunicativo de A parte que falta (SILVERSTEIN, 2018a) para 

jovens e adultos. Por outro, pode ser só uma estratégia de marketing para vender o novo 

“clássico da literatura infantil” que, tempos depois, retornou ao lugar habitual de livros para 

criança e ali ficou. 
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4.1 Entre interpretar e compreender 

 

 Compreender e interpretar são termos rotineiramente utilizados como sinônimos, tanto 

nas instituições de Ensino Básico, quanto nas de Ensino Superior. Não se pode negar que os 

conceitos se relacionam; no entanto, dentro das Ciências da Linguagem, principalmente no 

que diz respeito à Semiolinguística, há definições diferentes. Cabe destacar que, no decorrer 

deste estudo, serão empregados “sentido” e “significado” ou “significação” tendo como 

fundamentação exclusivamente a Teoria Semiolinguística, que vai de encontro à Semântica, 

nesse aspecto. Na outra teoria, há definições que não serão relevantes aqui. 

 Charaudeau (2018a) apresenta uma reformulação do seu ponto de vista acerca de 

“interpretar” e “compreender”, uma vez que já havia outras publicações do mesmo autor 

seguindo por outro caminho. Para evitar equívocos, optou-se por consultar apenas a produção 

de 2018. Nesse seu trabalho mais recente, o autor parte de uma revisão histórica dos termos e 

traça uma boa relação com a filosofia para depois chegar à Linguística Moderna. Nesse 

percurso, Charaudeau (2018a) mostra que, etimologicamente, compreender se associa à noção 

de prender ou capturar de forma literal e material. Com o passar do tempo, o vocábulo passou 

a ser utilizado com o sentido de capturar mentalmente um sentido, como se observa no 

seguinte trecho: 

O verbo “compreender” que, em sua etimologia, designa a ação de captar um 

conjunto, de início fisicamente e depois intelectualmente (século XV), pode 

aplicar-se ao  domínio psicológico (captação global de uma intenção), ao 

domínio lógico (captação do conjunto de um raciocínio), ou ao domínio 

moral (captação ao mesmo tempo intelectual e afetiva do sentido de um 

comportamento ou de uma ação (o que se entende pelo termo “empatia”)10. 

(CHARAUDEAU, 2018a, p. 22, com grifos no original)11 

 

 Já interpretar, segundo o apanhado de Charaudeau (2018a), tenderia a ser sinônimo de 

explicar ou traduzir, que sugerem não apenas o entendimento, mas também a ressignificação e 

a criticidade perante um texto. Esses últimos só ocorrem, naturalmente, quando um texto é de 

fato entendido por seus receptores. 

O verbo “interpretar”, originário do latim interpretari (interpretes = 

intermediário em negócios), significa “explicar, esclarecer, traduzir, tomar 

em tal ou qual sentido, compreender o pensamento de alguém” (século XII), 

                                                           
10 No original consta a seguinte referência: Cf. Godin, C. (2004). 

 
11 Em tradução livre. Original: “Le verbe « comprendre », dont on sait par l’étymologie qu’il désigne l’action de 

se saisir d’un ensemble, d’abord physiquement puis intellectuellement (XVe siècle), peut s’appliquer au domaine 

psychologique (saisie globale d’une intention), au domaine logique (saisie de l’ensemble d’un raisonnement), ou 

au domaine moral (saisie à la fois intellectuelle et affective du sens d’un comportement ou d’une action, ce que 

l’on entend par le terme ‘empathie’.” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 22) 
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e depois, progressivamente, se diferencia, por um lado, em “ação de traduzir 

de uma língua para outra”, e por outro lado, em “ação de dar / atribuir / 

extrair um sentido a / de uma coisa” por diversas operações intelectuais 

(dedução, indução, intuição, transposição artística, o que induziu o sentido 

de papel teatral)12. O substantivo “interpretação” é o resultado da ação de 

extrair ou dar um sentido a uma manifestação qualquer. (CHARAUDEAU, 

2018a, p. 22, com grifos no original)13 

 

 Charaudeau (2018a) também pontua que existiriam ramificações dentro da ação de 

interpretar, sendo cada uma específica a uma área. Todavia, isso não se mostrou relevante 

para este trabalho, por isso se preferiu não trazer detalhamento a essa abordagem.  

 Com base nas explanações anteriores, não se pode afirmar com precisão ainda a 

diferença entre essas duas ações. Acentua-se, apenas, que existe uma verdadeira relação entre 

as duas desde a Antiguidade. Por isso, o autor busca, para suas indagações, respostas na 

hermenêutica. A respeito dessa, Charaudeau (2018a, p. 23) diz que ela se consolidou tendo 

como mote a ideia de que seria a “arte de interpretar os textos14”. Dividida em três etapas ou 

momentos históricos, a hermenêutica também pode ter a seguinte explicação: 

A hermenêutica se apresenta como uma filosofia do espírito “no que ele (o 

espírito) se destaca de seus objetos, no que é colocado em antítese com a 

natureza, […] tendendo a conduzir ou uma ordem de conhecimentos, ou todo 

o saber humano a um número reduzido de princípios diretores[…]”15. A 

hermenêutica se inscreve numa visada antropológica, como diz o filósofo 

Resweber16, ao se perguntar se o “sentido do ser” é alcançável e se depende 

ou não da atividade de linguagem e de seu contexto histórico. 

(CHARAUDEAU, 2018a, p. 23)17 

 

                                                           
12 No original consta a seguinte referência: Rey, A. (1994). 

 
13 Em tradução livre. Original: “Le verbe « interpréter », tiré du latin interpretari (interpretes = intermédiaire en 

affaires), signifie « expliquer, éclaircir, traduire, prendre dans tel ou tel sens, comprendre la pensée de quelqu’un 

» (XIIe siècle), puis, progressivement, se différencie, d’une part, en « action de traduire d’une langue à une autre 

», d’autre part, en « action de donner / attribuer / extraire un sens à / d’une chose » par diverses opérations 

intellectuelles (déduction, induction, intuition, transposition-artistique, ce qui a induit le sens de rôle théâtral). Le 

substantif « interprétation » est le résultat de l’action d’extraire ou donner un sens à une manifestation 

quelconque.” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 22) 

 
14 Em tradução livre. Original: “art d’interpréter les textes.” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 23) 

 
15 No original consta a seguinte referência: Lalande, A. (1997). 

 
16 No original consta a seguinte referência: Resweber, J.-P. (2011). 

 
17 Em tradução livre. Original: “L’herméneutique se donne comme une philosophie de l’esprit « en tant qu’il 

(l’esprit) se détache de ses objets, qu’il est mis en antithèse avec la nature, […] tendant à ramener soit un ordre 

de connaissances, soit tout le savoir humain à un petit nombre de principes directeurs […] ». Elle s’inscrit dans 

une visée anthropologique, comme le dit le philosophe Resweber, en se demandant si le « sens de l’être » est 

atteignable et s’il dépend ou non de l’activité de langage et de son contexte historique.” (CHARAUDEAU, 

2018a, p. 23) 
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 Percebe-se, com isso, certa relação com a interpretação, dada a primeira citação, e com 

linguagem e contexto histórico, fatores presentes nas análises filiadas à Teoria 

Semiolinguística. Isso parece reafirmar a escolha de Charaudeau (2018a) por traçar esse 

paralelo entre as duas linhas teóricas. 

 Retomando a ideia de que houve, no decorrer da história, três hermenêuticas 

diferentes, faz-se necessário expô-las. Segundo Charaudeau (2018a), em determinado 

momento, as ciências humanas eram vistas e entendidas como as ciências da compreensão, 

sendo a hermenêutica entendida como um fundamento metodológico dentro dessas ciências. 

Vê-se, nesse momento, um dos termos que interessa a este estudo: compreensão com um 

sentido científico. Posteriormente,  

com Nietzsche e Heidegger, é colocado que a hermenêutica não é somente 

uma metodologia mas uma filosofia universal da interpretação; com 

Nietzsche, ao declarar: “Não há fatos, somente interpretações. Não podemos 

constatar nenhum factum ‘em si’ […]”18, com Heidegger, ao afirmar que a 

hermenêutica não concerne apenas a interpretação dos textos, mas a própria 

existência que se vive através de uma pluralidade de interpretações19. 

(CHARAUDEAU, 2018a, p. 23)20 

 

 A interpretação se mostra forte nessa época, visto que todos os filósofos citados 

anteriormente a mencionam. A hermenêutica é vista como uma filosofia da interpretação, e 

esta como menor que os fatos – e, de fato, é menor que uma realidade. Entretanto, não houve 

ainda uma definição mais atual para o fenômeno, apenas a certeza de que era muito presente 

sua discussão no meio filosófico. 

 Por fim, a terceira possibilidade da hermenêutica seria quando 

Gadamer, a partir da obra Vérité et méthode21, desenvolve uma 

“hermenêutica universal da linguagem” na qual se acha implicado o sujeito 

interpretante, que é uma hermenêutica da compreensão subjetiva, na qual 

fusionam o passado e o presente, através de um dialogismo linguageiro, e 

também fusionam o sujeito e o objeto que são impregnados por uma época e 

por uma linguagem, pois a compreensão é “compreender a si mesmo”. 

(CHARAUDEAU, 2018a, p. 23-24, com grifos no original)22 

                                                           
18 No original consta a seguinte referência: Nietzsche, F. (1995).  

 
19 No original consta a seguinte referência: Heidegger, M. (1986).  

 
20 Em tradução livre. Original: “avec Nietzsche et Heidegger, est posé que l’herméneutique n’est pas seulement 

une méthodologie mais une philosophie universelle de l’interprétation ; Nietzsche en déclarant : « Il n’y a pas de 

faits, seulement des interprétations. Nous ne pouvons constater aucun factum “en soi” […] », Heidegger en 

arguant que l’herméneutique ne concerne pas seulement l’interprétation des textes, mais l’existence elle-même 

qui se vit à travers une pluralité d’interprétations.” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 23) 

 
21 No original consta a seguinte referência: Gadamer, H.-G. (1996).  

 
22 Em tradução livre. Original: “Gadamer, à partir de Vérité et méthode, développe une « herméneutique 

universelle du langage » dans laquelle se trouve impliqué le sujet interprétant, une herméneutique de la 



82 
 

 

 Nesse último momento, aparece “sujeito interpretante”, que converge para a noção de 

tu-interpretante da Semiolinguística. Ao ter uma compreensão subjetiva que leva em 

consideração passado e presente, esse sujeito pode não equivaler ao sujeito destinatário 

idealizado. Ainda que com tantas menções a interpretar e compreender, não foi possível 

entender perfeitamente o que os distingue. 

 Retornando às Ciências da Linguagem, mas aproveitando o respaldo da Filosofia, 

compreender e interpretar são palavras mencionadas nos livros das mais diversas áreas desde 

a Antiguidade e isso reflete, em algum nível, nas definições a serem apresentadas em breve. 

Para a da Filosofia, interpretações são fundamentais, mesmo que afastadas da objetividade e 

calcadas na subjetividade dos seres. Essas subjetividades, naturalmente, diferem de sujeito 

para sujeito. Fazendo um paralelo com a Semiolinguística, as subjetividades de alguns 

sujeitos podem equivaler às projetadas inicialmente pelo eu-comunicante, havendo então uma 

simetria entre os TUs. Quando isso não ocorre, há assimetria entre tu-destinatário e tu-

interpretante, podendo coexistir diferentes interpretantes. 

 Tendo tudo isso como base, Charaudeau (2018a, p. 26, com grifos no original) pôde 

chegar a uma afirmativa: “conclui-se que a compreensão é concebida como um resultado, e a 

interpretação como uma atividade”23. Logo, interpretar precede compreender. Mesmo que 

agora haja um esclarecimento maior acerca das duas ações, é preciso ainda discorrer a fundo 

sobre cada uma delas. 

 A interpretação, seria, então, 

concebida como uma atividade de decifração e de extração do sentido, 

anterior à construção da compreensão, o que Ricoeur exprime recorrendo à 

noção de explicação: “a explicação é então o caminho obrigatório da 

compreensão” 24 . Se, como diz Schleiermacher, “quando se compreende, 

não se interpreta mais”25  e se a interpretação é algo de inacabado no 

momento de aplicação a uma situação particular, como diz Gadamer, é 

porque a interpretação é anterior à compreensão. Pode-se então, considerar, 

no que concerne a linguagem, que a interpretação é uma atividade concebida 

                                                                                                                                                                                     
compréhension subjective, dans laquelle fusionnent à la fois le passé et le présent, à travers un dialogisme 

langagier, et le sujet et l’objet en tant qu’ils sont imprégnés d’une époque et d’un langage, car la compréhension, 

c’est « se comprendre soi-même ».” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 23-24) 
23 Em tradução livre. Original: “Ensuite, que la compréhension est conçue comme un résultat, et l’interprétation 

comme une activité.” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 26) 

 
24 No original consta a seguinte referência: Ricoeur, P. (1986), p. 110. 

 
25 No original consta a seguinte referência: Schleiermacher, F. op. cit., p. 173. 
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como condição de construção da compreensão. (CHARAUDEAU, 2018a, p. 

27-28, com grifos no original)26 

 

 No trecho acima, trata-se tanto da interpretação quanto da compreensão, já que o 

objetivo de interpretar é atingir a compreensão plena de um texto. A ação de interpretar, assim 

sendo, pode variar em sua extensão, podendo ser ora mais breve, ora mais longa, a depender 

de diversos fatores, como grau de complexidade do enunciado, nível de desenvolvimento da 

leitura, conhecimento acerca dos imaginários sociodiscursivos, e tantos outros. A 

interpretação também pode não chegar ao fim, de modo que o leitor não chegue a um veredito 

final e esteja constantemente refazendo suas proposições. 

 Dado isso, compreensão seria, pois, 

uma totalidade última na qual fusionam o sujeito e o objeto, o passado e o 

presente, através da linguagem, e cujo resultado é uma reconstrução do 

sentido que reúne uma parte dita objetiva na medida em que pode ser 

compartilhada por todos, e uma outra chamada de subjetiva porque procura 

reconstruir a “individuação inefável” do sujeito falante (Schleiermacher). 

(CHARAUDEAU, 2018a, p. 27, com grifos no original)27 

 

 Charaudeau (2018a), a respeito disso, diz que a compreensão ocorre quando o sujeito 

tem a impressão de ter recuperado as intenções do sujeito comunicante. Conhecendo o ato de 

linguagem e suas circunstâncias, sabe-se que essas intenções podem não ser recuperadas. Por 

isso, o autor utiliza a expressão “ter a impressão”, pois, na verdade, é quando o sujeito 

interpretante acredita ter encerrado o processo interpretativo e chegou a alguma conclusão. 

Quando não se tem essa impressão, o processo interpretativo está em aberto e ainda não há 

compreensão. 

 Sabendo que a compreensão é um produto, o resultado da interpretação, pode-se 

relacionar isso tudo às principais teorias do campo da Semiolinguística, como a dos 

imaginários sociodiscursivos e como a do ato de linguagem. Pode-se afirmar, inclusive, que 

dentro de um ato de linguagem, isto é, dentro de uma comunicação, há interferências do 

imaginário sociodiscursivo. As menções que exigem conhecimentos dos imaginários são 

                                                           
26 Em tradução livre. Original: “Est conçue comme une activité de déchiffrage et d’extraction du sens, préalable 

à la construction de la compréhension, ce que Ricœur exprime en ayant recours à la notion d’explication : « 

l’explication est désormais le chemin obligé de la compréhension ». Si, comme le dit Schleiermacher, « quand 

on comprend, on n’interprète plus », et si l’interprétation est un inachevé dans le moment d’application à une 

situation particulière, comme le dit Gadamer, c’est bien que l’interprétation est un avant de la compréhension. 

On pourra donc retenir, pour ce qui concerne le langage, que l’interprétation est bien une activité conçue comme 

condition de construction de la compréhension.” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 27-28) 

 
27 Em tradução livre. Original: “Est une totalité ultime dans laquelle fusionnent le sujet et l’objet, le passé et le 

présent, à travers le langage, et dont le résultat est une reconstruction du sens qui rassemble une partie dite 

objective dans la mesure où elle peut être partagée par tous, et une autre dite subjective parce qu’elle cherche à 

reconstruire l’« individuation ineffable » du sujet parlant (Schleiermacher).” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 27) 
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peça-chave para o processo interpretativo e, dessa forma, influenciam na compreensão final 

de um texto. Por isso, a compreensão é variável e subjetiva, não sendo comum equivaler às 

apostas iniciais do emissor. A respeito disso, Charaudeau (2018a, p. 33, com grifos no original) 

propõe que 

a compreensão traz então, efetivamente, a marca de uma relação 

intersubjetiva entre sujeito falante e sujeito interpretante numa relação 

assimétrica entre o que um quis significar (o sentido intencional) e o que o 

outro interpreta (sentido reconstruído), o que remete à distinção que sempre 

defendemos entre o efeito visado pelo sujeito falante e o efeito produzido e 

construído pelo sujeito interpretante 28. Assim sendo, todo ato de linguagem 

é o resultado de uma co-construção de sentido, pelo fato de haver, aí, o 

encontro entre duas intencionalidades de sentido. Por conseguinte, um 

mesmo enunciado é suscetível de receber várias significações que não são 

necessariamente previstas pelo sujeito falante, e essas significações podem 

variar segundo a natureza e o status do sujeito interpretante.29 

 

 Nesse momento, faz-se uma distinção entre “sentido intencional”, oriundo do Eu, e 

“sentido reconstruído”, oriundo do tu-interpretante, que (re)construiu um sentido, 

(res)significando uma mensagem. O ato de linguagem, logo, passa a ter uma atuação mútua 

dos interagentes, sendo ambos fundamentais no papel ativo de significar. A respeito das 

inúmeras possibilidades de compreensões finais, constata-se que é impossível um mesmo Tu 

compreender todas as possibilidades que um texto poderia propor. A compreensão final não é 

isso, mas sim o resultado posterior a um processo interpretativo já concluído. 

 Um bom exemplo para ilustrar a questão “interpretar versus compreender” é o livro de 

Cali Fico à espera... (2007). O processo interpretativo deverá ocorrer, como de praxe, durante 

a leitura e a compreensão somente após a conclusão do livro. Por exemplo, somente ao 

finalizar a leitura é que se tem certeza de que o personagem principal é o mesmo e que o fio 

vermelho é o fio da vida: apresenta-se em situações de nascimento e morte, ligando sempre 

uns aos outros e as situações entre si. Contudo, devido à sua elevada abstração, é possível que 

os interpretantes, ao finalizarem a leitura, não tenham concluído o processo interpretativo. 

Questionamentos e lacunas podem se manter após a passagem das últimas páginas. Em uma 

                                                           
28 No original consta a seguinte referência: Cf. Charaudeau, P. (2006), p. 15-39. 

 
29 Em tradução livre. Original: “La compréhension porte donc bien la marque d’une relation intersubjective entre 

sujet parlant et sujet interprétant dans une relation asymétrique entre ce que l’un a voulu signifier (le sens 

intentionnel) et ce qu’interprète l’autre (sens reconstruit), ce qui renvoie à cette distinction que nous avons 

toujours défendue entre l’effet visé par le sujet parlant et l’effet produit et construit par le sujet interprétant 45. 

Au total, tout acte langagier est le résultat d’une co-construction de sens, du fait de la rencontre entre deux 

intentionnalités de sens. Il s’ensuit qu’un même énoncé est susceptible de recevoir plusieurs significations qui ne 

sont pas nécessairement prévues par le sujet parlant, et que ces significations peuvent varier selon la nature et le 

statut du sujet interprétant.” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 33) 
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segunda leitura, caso tenham a sensação de que conseguiram recuperar as mensagens 

implícitas, terminarão a interpretação e já terão compreendido a história.  

 A respeito da questão “sentido”, “significado” e “significação”, Charaudeau (2018a) 

define e relaciona os conceitos. Porém, não os trata como sinônimos, visto que não o são, nem 

nas demais áreas da Linguística, como demonstra o trecho a seguir: 

A compreensão específica do sentido é obtida ao final de uma atividade 

interpretativa que se dá através de relações estabelecidas entre componentes 

do enunciado com outros elementos que lhe são externos, e dos quais 

depende: o contexto discursivo e a situação na qual é produzido o enunciado. 

Neste nível de compreensão, trata-se de uma especificidade do sentido que 

se liga às características do ato de enunciação, da identidade dos sujeitos, 

dos saberes compartilhados entre eles e das circunstâncias da relação 

comunicativa: um sentido específico inferido, melhor dizendo, um sentido de 

discurso, que se chamará de significação. A significação é intersubjetiva, 

aberta, variável e plural. Ela não é categorizável nem repertoriável a priori 

(não se pode prever o sentido fora de contexto) como o sentido de língua, 

pois é sempre dependente de outra coisa, de alguma coisa externa ao 

enunciado, intervindo no próprio ato de enunciação em função da relação 

que se instaura entre os parceiros do ato de linguagem, o que leva Roland 

Barthes a dizer que significar, é ao mesmo tempo “significar alguma coisa e 

significar alguma coisa a alguém” 30 . Assim, a compreensão específica é da 

ordem do plausível 31.32 (CHARAUDEAU, 2018a, p. 35, com grifo no 

original) 

 

 Como será observado no curso deste capítulo, uma compreensão completa advém de 

um processo interpretativo calcado não apenas nos elementos textuais, mas num todo que 

abarca relações intratextuais e extratextuais, como, por exemplo, conhecimentos de mundo e 

memórias pessoais. Além disso, é preciso analisar a situação de comunicação, o contexto, a 

língua, a(s) linguagem(ns), os interagentes, o discurso, a escolha lexical, a opacidade da 

                                                           
30 No original consta a seguinte referência: Barthes, R. (1975), p. 169. 

 
31 No original consta a seguinte explicação, em tradução livre: “Plausível: o sentido é da ordem de uma 

“verossimilhança” que depende da relação particular que se instaura entre o interpretante, o locutor e o ato de 

linguagem interpretado.” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 35, com grifos no original) 

 
32 Em tradução livre. Original: “La compréhension spécifique du sens est obtenue au terme d’une activité 

interprétative qui se fait à travers une mise en relations des composants de l’énoncé avec d’autres éléments qui 

lui sont extérieurs, et dont il dépend : le contexte discursif et la situation dans laquelle est produit l’énoncé. A ce 

niveau de compréhension, on a affaire à une spécificité du sens qui tient aux caractéristiques de l’acte 

d’énonciation, de l’identité des sujets, des savoirs partagés entre eux et des circonstances de la relation 

communicative : un sens spécifique inféré, autrement dit un sens de discours, qu’on appellera signification. La 

signification est intersubjective, ouverte, variable et plurielle. Elle n’est pas catégorisable ni répertoriable à priori 

(on ne peut pas prévoir le sens hors contexte) comme l’était le sens de langue, car elle est toujours dépendante 

d’autre chose, d’un quelque chose externe à l’énoncé, intervenant dans l’acte même d’énonciation en fonction du 

rapport qui s’est instauré entre les partenaires de l’acte de langage, ce qui a fait dire à Roland Barthes que 

signifier, c’est à la fois « signifier quelque chose et signifier quelque chose à quelqu’un ». Ainsi, la 

compréhension spécifique est de l’ordre du plausible.” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 35, com grifos no original) 
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língua e tantos outros fatores. Um mesmo enunciado pode ter sentidos diferentes de acordo 

com o seu entorno e, com isso, chega-se à significação. 

 Um exemplo que traz a necessidade de analisar os elementos intratextuais no processo 

interpretativo está na figura 22. Na obra de Cali (2007), cada ciclo da vida se inicia com “fico 

à espera”. Os dois primeiros são positivos: infância e adolescência. Neste, há a busca pelo 

amor romântico; naquele, o encantamento e a pureza das expectativas de uma criança. O 

terceiro ciclo, por outro lado, apresenta, no verbal “Fico à espera / ... da partida do trem” 

(CALI, 2007, p. 16-17). A leitura do fragmento pode sugerir uma conotação positiva, 

continuando os ciclos anteriores. A partida do trem poderia ser o início de uma viagem 

inesquecível, a realização de um sonho em um lugar distante, ou algo semelhante. 

 

Figura 22 

 

 

(CALI, 2007, p. 16-17) 

 

 A ilustração mostra, todavia, o fio se partindo com a ida do homem. A mulher se 

despede, com lágrimas nos olhos, enquanto ele acena de volta. Essa troca de olhares, já com o 
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trem em movimento, demonstra possivelmente o descontentamento de ambos acerca da 

separação. Ainda durante o processo interpretativo, podem ocorrer análises superficiais, como 

o entendimento dessa cena como algo positivo, ou como se a história inteira não trouxesse um 

mesmo personagem. Já que a cada momento ele se encontra em um momento da vida 

diferente, pode-se pensar que são pessoas diferentes. 

 Para melhor entender como se estabelece a diferenciação (e a complementação) entre 

“sentido”, “significado” e “significação”, traz-se Patrick Charaudeau (2018a, p. 35), que 

postula que “a interpretação do sentido é então necessária, mas não suficiente, para permitir 

ao receptor determinar, através do ato de fala realizado, a intenção comunicativa do locutor. É 

preciso acrescentar, à interpretação do sentido, a interpretação da significação33”. A relação 

tanto temporal, quanto hierárquica entre ambos fica nítida aqui. Interpretar precede 

compreender, ao passo que a interpretação do sentido antecede a interpretação do significado, 

porque a posterior sempre depende da anterior. 

 Para finalizar, cita-se Charaudeau (2018a, p. 33, com grifos no original), mais uma 

vez: “todo enunciado, então, é pleno de potencialidades de sentidos, o que, de nossa parte, 

chamamos de possíveis interpretativos que o sujeito analisante faz emergir da diversidade 

semântica34”. Entende-se aqui a semântica não como a área de pesquisa, mas sim como um 

dos níveis da língua, como o morfológico, o fonológico, o sintático, o pragmático, etc. 

 

 

4.2 Do sentido explícito ao sentido implícito 

 

Conceituar o implícito em um texto ou em um ato de linguagem só se faz possível a 

partir da oposição com o conceito de explícito e seu exemplo. Entretanto, cabe ressaltar que 

ambas as ideias são indissociáveis, constituindo juntas a dupla dimensão ou o duplo valor do 

ato de linguagem, como afirma Charaudeau (2016). 

 Para ilustrar essa questão, analisa-se o fragmento verbo-visual a seguir. Em um 

primeiro momento, acredita-se que a parcela visual apenas reafirma o dito pelo verbal. No 

explícito, encontra-se o fato de que, embora as partes-personagens se encaixassem, não 

                                                           
33 Em tradução livre. Original: “L’interprétation du sens est donc nécessaire, mais point suffisante, pour 

permettre au récepteur de déterminer, à travers l’acte de parole accompli, l’intention communicative du locuteur. 

Il y faut ajouter conjointement l’interprétation de la signification.” (CHARAUDEAU, 2018a, p. 35) 

 
34 Em tradução livre. Original: “Tout énoncé est donc gros de potentialités de sens, ce que, pour notre part, nous 

avons appelé les possibles interprétatifs que le sujet analysant fait émerger de la diversité sémantique.” 

(CHARAUDEAU, 2018a, p. 33, com grifos no original) 
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poderiam rolar, pois a forma geométrica formada é um quadrado. Essa informação é clara, 

inclusive sem que seja abordado o enredo da obra.  

 No entanto, elucidando melhor as figuras plásticas, observa-se que há a 

antropomorfização das formas geométricas, que se repete no decorrer dos dois volumes. Isto 

é, atribuíram-se características humanas ao quadrado e ao triângulo, de modo que têm 

expressões faciais, com olhos e bocas, traçadas. Pode-se depreender que os personagens-

forma não emanam felicidade. Ainda que, no campo da concretude, as formas geométricas 

não “mudem”, dentro da verossimilhança dos livros, isso ocorre. Na primeira página dupla da 

figura 23, nota-se um traço mais incerto, ondulado, com uma abertura na boca, sugerindo 

tristeza. Na segunda página dupla, após o encaixe, o semblante permanece de infelicidade e 

decepção. 

Avançando na sequência narrativa, percebem-se diversas expressões desse cunho. 

Dessa forma, pode-se afirmar que esses pequenos detalhes nos riscos de Silverstein (2018b) 

são de suma importância. 

 

Figura 23 
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(SILVERSTEIN, 2018b, p. 12-15)  

 

Levando em consideração principalmente as temáticas exploradas no decorrer das 

narrativas, informações implícitas emergem do papel. Devem ser ponderadas, também, as 

intencionalidades do sujeito: o renomado autor de A árvore generosa ([1964]2001) não estaria 

apenas discorrendo sobre formas geométricas. Partindo da ilustração explicitada, das formas 

se “encaixando” e da sentença, como sentido implícito, por conseguinte, há a ideia de que 

dois seres podem se “encaixar” bem, porém não necessariamente o relacionamento fluirá. É 

como se estivesse escrito: “alguns se encaixavam... mas não podiam rolar, porque nem todos 

que se dão perfeitamente bem seguem juntos na vida, evoluindo” ou “alguns se encaixavam... 

mas somente ter pontos em comum não é suficiente para manter uma boa relação, uma boa 

trajetória em conjunto”. 

Esses foram exemplos de paráfrases seriais. De acordo com Charaudeau (2016, p. 25), 

referindo-se à língua, “tais frases, que evidenciam o sentido implícito (variável de acordo com 

as circunstâncias discursivas), são denominadas paráfrases seriais, porque sua característica 

essencial é o fato de não serem exclusivas do enunciado explícito” (com grifos no original). É 

possível comprovar a afirmativa analisando o exemplo da figura 23, nesse caso verbo-visual, 

sem levar em consideração o restante da narrativa, sem pensar na antropomorfização e nas 

metáforas. Uma paráfrase serial condizente com essas circunstâncias de discurso seria: 



90 
 

“embora formas geométricas possam ser formadas por várias partes, somente corpos redondos 

rolam, pois não contêm vértices”.  

Patrick Charaudeau (2016) nomeia esse tipo de processo como “Significação”. Trata-

se de “um jogo construtor da significação de uma totalidade discursiva que remete a 

linguagem a si mesma como condição de realização dos signos, de forma que estes não 

signifiquem mais por si mesmos, mas por essa totalidade discursiva que os ultrapassa” 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 25). 

Postas as definições e as respectivas elucidações, retoma-se a interação entre 

“explícito” e “implícito”. A compreensão total do enunciado ilustrado variou. Os desenhos, 

em um momento, são formas geométricas e, em outro, são seres representativos. Não se pode 

negar, todavia, que há uma constante: em ambos o desenho composto por arestas e vértices 

não se movimenta, não rola. 

Por fim, a partir disso, é possível constatar que há um duplo movimento no ato de 

linguagem acima conceituado. Um desses movimentos é exocêntrico, isto é, de dentro para 

fora do texto: 

Movido por uma força centrífuga que obriga todo ato de linguagem (e, 

portanto, todo signo) a significar em uma intertextualidade, que é como um 

jogo de interpelações realizado como entre os signos, no âmbito de uma 

contextualização que ultrapassa – amplamente – seu contexto explícito. A 

esse movimento corresponde a atividade serial que garante a produção da 

significação do discurso. (CHARAUDEAU, 2016, p. 27) 

 

 O outro movimento é endocêntrico, ou seja, de fora para dentro do texto: 

Movido por uma força centrípeta que obriga o ato de linguagem (e, logo, os 

signos que o compõem) a ter significado, ao mesmo tempo, em um ato de 

designação da referência (no qual o signo se esgota em função de troca) e em 

um ato de simbolização; nesse ato o símbolo se instala dentro de uma rede 

de relações com outros signos (rede comandada pela atividade serial) e se 

constitui como valor de diferença. Corresponde a esse movimento a 

atividade estrutural que garante a construção do sentido da Simbolização 

referencial. (CHARAUDEAU, 2016, p. 27) 

 

 Esse movimento ambíguo define o ato de linguagem, sua leitura e suas possibilidades. 

Embora Charaudeau (2016) discorra sobre enunciados verbais, é possível propor essa 

definição para a contraparte imagética, que os amplia. Esse processo se configura como mais 

rico e mais produtivo no exemplo da figura 23 (de formas que se encaixam, mas não rolam, 

pois formam um quadrado), pois se constrói do hibridismo entre imagem e palavra, 

relacionando o interior e o exterior do texto. 

 Para agregar a essa discussão, Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011, p. 168), da área 

da Literatura Infantojuvenil, são trazidas: 
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A ilustração está cheia de alusões intertextuais de imagens, que apenas 

funcionam para o adulto coleitor. Conforme observado por muitos críticos, 

René Magritte parece ser uma das fontes favoritas de citações nos livros 

ilustrados contemporâneos.35 Na melhor das hipóteses, jovens leitores podem 

ter visto reproduções dos trabalhos artísticos a que se faz alusão. O ingênuo 

narrador criança não relaciona de nenhum modo seu sonho com as pinturas 

em seu quarto. O narrador visual adulto está fazendo um jogo com o coleitor 

adulto à custa da criança. 

 

 A discussão, agora, não se voltará à questão possível da dupla destinação. Pretende-se 

discorrer sobre o nível de informações implícitas ou, melhor, da gradação explícito > 

implícito. Uma imagem pode conter sentidos diretos e indiretos, não é isso que está sendo 

posto em pauta. A questão é: quando é explícito e quando é implícito? Ou, ainda: quem define 

se é explícito ou se é implícito? A criança, que parece ser o público-alvo ou pelo menos o 

principal, pode não entender tão facilmente a intertextualidade visual, logo, trata-se de 

implícitos. O leitor experiente, com bom repertório e acesso aos imaginários sociodiscursivos 

que circulam, compreenderá a referência visual ao outro texto. Por se dar no campo 

imagético, parece ser óbvia e fácil, por isso, seria explícita. Com esse impasse, seria tarefa 

árdua definir se a intertextualidade visual – bem como intertextualidades de quaisquer 

naturezas – é do nível explícito ou implícito. Essa categorização poderá ser definida, também, 

com base em uma perspectiva: do leitor em desenvolvimento ou do leitor proficiente.  

 Resta, por fim, uma dúvida mais abrangente, que não ocorre apenas no campo visual 

ou verbo-visual: a intertextualidade seria uma manifestação explícita ou implícita? Adota-se a 

linha de que essa conclusão só pode ser dada havendo um contexto (situação de comunicação) 

em análise. Isso leva em consideração, naturalmente, os parceiros e os protagonistas do ato de 

linguagem e suas respectivas bagagens. 

 

 

4.3 Os tipos de inferências 

 

 Partindo do exposto anteriormente, sobre a relação tênue entre “explícito” e 

“implícito”, encontra-se a noção de “inferência”. Aproveita-se o discorrido sobre o ato de 

linguagem, com Patrick Charaudeau (2016), e, principalmente, sobre o implícito. Para tanto, 

serão utilizadas como apoio algumas proposições de Regina Lúcia Péret Dell’isola (2001). 

Ela, inicialmente, em sua tese de doutorado, define: 

                                                           
35 Nikolajeva e Scott (2011, p. 337, com grifos no original) utilizam a seguinte nota de rodapé no original: “Cf. 

Joseph Stanton, ‘The Dreaming Picture Books of Chris Van Allsburg’, Children’s Literature, n. 24, 1996, pp. 

161-179”. 
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A inferência revela-se como conclusão de um raciocínio, como elaboração 

de pensamento, como uma expectativa. Sua manifestação envolve estados 

afetivos individuais e reações socialmente marcadas, que, sob forma de 

confiança ou inquietação, constituem diferentes graus de crença. A noção de 

inferência é bastante relevante para os estudiosos. Vários autores e 

pesquisadores procuram conceituar essa operação mental tão importante na 

produção da leitura. (DELL’ISOLA, 2001, p. 42) 

 

Na sequência, a autora expõe uma série de descrições para tal conceito. Algumas se 

contradizem e outras são problematizadas. A partir desse processo, ela constata, ao apresentar 

diversas definições do que seriam as inferências, que “as inferências ocorrem na mente do 

leitor” (DELL’ISOLA, 2001, p. 43). E, partindo dessa ideia, desenvolve-a com concisão: 

A primeira constatação é a de que a inferência não está no texto. É uma 

operação que os leitores desenvolvem enquanto estão lendo o texto ou após 

terem completado a sua leitura. O texto serve como um estímulo para a 

geração de inferências. (DELL’ISOLA, 2001, p. 43, sem grifo no original) 

 

 Cabe destacar, inicialmente, que o tipo de inferência privilegiado neste estudo não está 

no texto. No entanto, há a possibilidade de estar no texto. Antes de se chegar à proposta de 

Charaudeau (2018a) acerca desse termo, discorre-se sobre o processo interpretativo, 

diretamente relacionado à discussão em pauta: 

  Trata-se então [para interpretar] de relacionar elementos internos e 

externos ao enunciado, segundo dois modos: um que se dá no interior do 

enunciado, que se chamará de inferência centrípeta interna construindo 

sentido; o outro que se opera com o que se encontra no exterior do 

enunciado, que se chamará de inferência centrífuga externa construindo 

a significação. (CHARAUDEAU, 2018a, p. 37, com grifos no original)36 

   

 Já se observa, nesse trecho, a consideração da existência de uma inferência interna, 

relacionada a um movimento centrípeto, sobre o qual o mesmo autor já havia discorrido, 

como pode se observar no subcapítulo anterior. Para melhor desenvolver a ideia do interior do 

enunciado, tem-se: 

  A significação se obtém com o auxílio de inferências que se operam a 

partir de elementos exteriores ao enunciado, o que não exclui que esses 

elementos se apresentem ocasionalmente sob a forma de marcas 

linguísticas. Mas estes elementos se encontram destacados da 

continuidade sequencial do enunciado. Tais elementos, que constituem a 

vizinhança ou contexto psicocsociossemiológico do ato de linguagem, 

são portadores de sentido, e é sua convergência que permitirá fazer 

                                                           
36 Em tradução livre. Original: “Il s’agit donc d’une opération de mise en relation d’éléments internes et externes 

à l’énoncé selon deux modes de mise en relation : l’um qui s’opère à l’intérieur de l’énoncé, qu’on appellera 

inférence centripète interne construisant du sens ; l’autre qui s’opère avec ce qui se trouve à l’extérieur de 

l’énoncé, qu’on appellera inférence centrifuge externe construisant de la signification” (CHARAUDEAU, 

2018a, p.37, com grifos no original). 
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hipóteses de interpretação. (CHARAUDEAU, 2018a, p. 38, com grifos 

no original)37 

   

 Já fica claro, nesse momento, que, embora existam as inferências internas e que sejam 

de extrema importância, há um fator fortemente determinante para a interpretação, que é o 

exterior ao enunciado. 

 A partir disso, retoma-se Dell’isola (2001) que, ao trazer também os conceitos de 

outros teóricos, cita Morrow e Mckoon e Ratclif (apud DELL’ISOLA, 2001) – que podem ser 

destacados. O primeiro “entende a inferência como o modo pelo qual os leitores, para 

compreender uma narrativa, ativam e usam informações nela implícitas e não mencionadas” 

(DELL’ISOLA, 2001, p. 44). O ponto de vista de Morrow menciona a questão do implícito, 

bem descrita por Charaudeau (2016) e, inclusive, dialoga novamente com o professor francês 

em relação aos imaginários sociodiscursivos quando fala sobre ativar e usar informações. 

 Já os segundos explicam o fenômeno da inferência como “qualquer informação não 

explícita em um texto” (DELL’ISOLA, 2001, p. 44). Isso estabelece um paralelo, mais uma 

vez, com aquilo que foi explorado na seção anterior. É possível partir disso, entretanto, o novo 

conceito será mais bem destrinchado nesta seção. 

 Reunindo essas propostas e outras hipóteses, foi concebida a sentença ideal: 

“Inferência é um processo cognitivo que gera uma informação semântica nova, a partir de 

uma informação semântica anterior, em um determinado contexto” (DELL’ISOLA, 2001, p. 

44). Posteriormente, complementa-se: 

Inferência é, pois, uma operação mental em que o leitor constrói novas 

proposições a partir de outras já dadas. Não ocorre apenas quando o leitor 

estabelece elos lexicais, organiza redes conceituais no interior do texto, mas 

também quando o leitor busca, extratexto, informações e conhecimentos 

adquiridos pela experiência de vida, com os quais preenche os “vazios” 

textuais. O leitor traz para o texto um universo individual que interfere na 

sua leitura, uma vez que extrai inferências determinadas por contextos 

psicológico, social, cultural, situacional, dentre outros. (DELL’ISOLA, 

2001, p. 44) 

 

 Estabelecendo uma ligação com as suposições de Charaudeau (2018a) novamente, 

percebe-se que essas inferências precisam surgir das informações dadas explicitamente no 

texto. Dell’isola (2001, p. 51) discorre a respeito disso, apropriando-se do termo “implícito”: 

“A informação, nos vários níveis de representação, é parcialmente dada de maneira explícita 

                                                           
37 Em tradução livre. Original: “La signification s’obtient à l’aide d’inférences qui s’opèrent à partir d’éléments 

extérieurs à l’énoncé, ce qui n’exclut pas que ces éléments se présentent occasionnellement sous forme de 

marques linguistiques. Mais ils se trouvent détachés de la continuité séquentielle de l’énoncé. Ces éléments, qui 

constituent l’environnement ou contexte psycho-socio-sémiologique de l’acte de langage, sont eux-mêmes 

porteurs de sens, et c’est leur convergence qui permettra de faire des hypothèses d’interprétation” 

(CHARAUDEAU, 2018a, p.38, com grifos no original). 
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no texto. Uma grande parte da informação textual é obtida apenas por implicação. Essa parte 

implícita de representação é a inferência”. 

 A professora mineira explica muito oportunamente que “as informações explícitas, 

tanto quanto as inferidas, tornam-se partes integrantes da representação mental do texto” 

(DELL’ISOLA, 2001, p. 52). Isto é, explícito e inferência compõem o ato de linguagem. Não 

se deve confundir, contudo, a inferência com o implícito, ainda que sejam extremamente 

próximos. A inferência se relaciona com a memória, com os conhecimentos enciclopédicos38 

do leitor e com sua projeção deles no texto, caracterizando-se como um processo. O implícito, 

por outro lado, configura-se como um produto final. 

Para concluir esta fundamentação, Dell’isola (2001, p. 52) disserta sobre as lacunas 

textuais, de fundamental importância para este estudo: 

Pesquisadores como Kintsch & Van Dijk (1978) e Crothers (1979) 

sustentam teorias que afirmam que inferências servem principalmente para 

fechar lacunas em um texto. Segundo eles, no nível básico do texto tanto 

quanto no nível macroestrutural, podem ocorrer proposições que não se 

inter-relacionam e, por esse motivo, não constituem um todo coerente. Nesse 

caso, inferências devem ser extraídas para preencher os gaps (lacunas) 

correspondentes. (com grifo no original) 

 

 Mediante tantas explicações, é importante observar como o processo inferencial se 

propaga no ato de linguagem. Com base nos seguintes excertos de A parte que falta 

(SILVERSTEIN, 2018a), serão postas algumas possibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Ver nota 9. 
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Figura 24 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 52-53) 

 

 Na figura 24, há a ilustração da parte menor tentando se inserir na parte maior, que 

busca alguém para completá-la. Pode-se observar, tendo como base a expressão “pontuda 

demais” e o desenho, que não houve êxito no encaixe. Ademais, pode-se inferir, isto é, 

perceber a partir de circunstâncias pessoais e mentais, outras interpretações. Pode-se afirmar, 

inclusive, que nesse momento ocorrem catarses, descargas emocionais. A analogia entre a 

cena e os relacionamentos humanos de forma geral desperta reações nos leitores maduros. 

Nesse processo analógico-metafórico, manifestam-se inferências. 

As inferências tendem a completar as lacunas geradas pelo texto. Nesse caso, um 

exemplo é tentar responder à seguinte indagação: quais seriam as razões reais para que um 

relacionamento não desse certo e machucasse uma das partes? Cada leitor, dessa forma, busca 

em suas vivências informações para justificar o insucesso da relação. Fica explícito, na 

ilustração, que uma parte machuca – não se sabe se propositalmente – e que a outra, a maior, 

que envolve a menor, é agredida. Pode-se projetar, nessa situação, um ser mais velho 

lesionado ou magoado por outro mais novo. Ou um homem, tendo como base um cenário 

machista, ferindo-se denotativa ou conotativamente ao se envolver com uma mulher. 
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Figura 25 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 56-57) 

 

 Na figura 25, no campo verbal, o verbo “parecer” já indica uma incerteza, que 

posteriormente se concretiza com a conjunção adversativa “mas” e com o advérbio de 

negação “não”. No campo visual, vê-se o círculo completo, sem partes pontudas demais que 

pudessem machucar. Nesse exemplo, a inferência só será realizada após uma sequência de 

quadros, como é muito usual em livros ilustrados. No entanto, é imprescindível já perceber 

alguns aspectos nesse primeiro momento, como a inclinação do solo e o pequeno vão entre as 

partes, que pode indicar um encaixamento frouxo.  
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Figura 26 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 58-59) 

 

 Na continuação, a parte pequena fica pelo caminho, ao passo que a maior segue 

rolando ladeira acima. Essa inclinação no solo é demarcada pela linha traçada, que também 

sugere a passagem do tempo, funcionando como uma “pista textual”. Com isso, por um lado, 

pode-se sugerir que uma das partes “ficou parada no tempo” – expressão muito comum ao se 

tratar de relacionamentos, ou seja, não evoluiu, não cresceu. Já a outra segue subindo, 

crescendo, evoluindo. Por outro lado, pode-se pensar que as partes apenas buscaram caminhos 

diferentes. Além disso, embora a expressão não seja o foco da ilustração, aparentemente elas 

não emanam felicidade, podendo isso corroborar as inferências discorridas e comprovando a 

importância da ilustração como parcela de um texto verbo-visual. 

Outras inferências também podem surgir em cada sujeito-interpretante. A parte maior 

não segurou a menor por não querer se envolver? Por medo de se machucar? Por medo de 

machucá-la? Por não ter valorizado suficientemente quem estava ao seu lado? Por orgulho? 

Por inexperiência? Por simplesmente não combinarem/se encaixarem tão bem assim? 

Inúmeras possibilidades existem, visto que esse fenômeno se dá na memória de cada ser. 
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Figura 27 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 60-61) 

 

 Na figura 27, tem-se uma relação de continuidade do fio narrativo, visto que a 

interpretação se mostra completa apenas com a referência aos quadros anteriores, 

principalmente com a expressão verbal “na vez seguinte”. A expressão dos dois corpos, mais 

uma vez, não aparenta ser de felicidade ou tranquilidade, pois não há sorriso, não há troca de 

olhares. Há, inclusive, um olho arregalado em uma das partes, como sinal de desconforto ou 

medo. Ainda que encaixando, pode existir algum empecilho, principalmente porque o encaixe 

não foi perfeito, como se observa nas extremidades inferiores. 
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Figura 28 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 62-63) 

 

 Integrando a cadeia interpretativa, a figura 28 sucede diretamente a figura 27 e 

também se relaciona com as anteriores. Para compreendê-la, é necessária a leitura atenta das 

páginas precedentes. O personagem maior decide segurar com mais força, porque no passado 

teria perdido um companheiro ao não o ter segurado com força suficiente. Contudo, a 

potência parece ter sido descomedida e a parte menor se quebra, como mostram o visual e o 

verbal.  

 Diversas inferências podem surgir em cada processo interpretativo. Um dos 

envolvidos, sem medir seus sentimentos, assustou o outro? Não houve espaço para que se 

vivessem tempos livres e sozinhos, sufocando a relação e uma das partes? Houve tanto 

empenho para o sucesso do relacionamento que ele saturou? Uma das partes, ao tentar 

proteger a outra, machucou-a impondo limites? Uma delas, tentando ser ela mesma, feriu-se 

pelo cerceamento da outra? O relacionamento tornou-se abusivo? No caso desta possibilidade, 

trata-se de algo condenável, porém ainda usual e bastante discutido. 

 A partir de uma analogia a uma passagem de Hunt (2010, p. 108), pode-se 

compreender melhor o processo inferencial na leitura do corpus: 

O livro ilustrado de Pat Hutchins O passeio de Rosinha (1968/2004) é sobre 

(ou seja, retrata imagens estilizadas) uma galinha que dá um passeio em 

volta do curral. Mas será que é realmente sobre segurança, falta de 

comunicação, superioridade da criança em relação ao adulto, ou a vida e a 
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morte? Qual dessas (ou outras) opções jaz “mais fundo” que as demais? 

Escolher qual opção se encontra mais enraizada no texto é uma questão 

pessoal/cultural, mas útil para identificar a linguagem como nível 

predominante. (com grifos no original) 

 

Ou seja, não se pode afirmar qual tipo de inferência é o correto ou melhor. Cada leitor 

vai estabelecer suas inferências e elencá-las numa ordem de relevância de acordo com sua 

ótica. E nada de errado há nisso. 

Devido a essa “contribuição” pessoal para o texto significar, pode-se dizer que o 

sujeito que lê é ativo. Charaudeau (2010, p. 3) discorre sobre o conceito aqui explorado e 

sugere que esse ser ativo “coloca em relação o que é dito explicitamente com qualquer outra 

coisa que encontra em seu ambiente, como um alhures”. Por fim, relaciona a inferência ao 

jogo de expectativas, que se configura como uma equação: conhecimento prévio + situação =  

jogo de expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

5 AS ESPECIFICADES DE CONTAR HISTÓRIAS 

 

Os usuários não podem produzir ou decifrar 

histórias sem alguma competência implícita em 

relação à estrutura narrativa (...). Essa 

competência é adquirida por prática em ler e 

contar histórias. (Rimmon-Kenan) 

 

 Contar histórias é uma arte comum e popular nas mais diversas sociedades, desde 

tempos remotos, não há povo sem esse hábito. Inicialmente, as narrativas orais eram uma 

forma de formar e perpetuar uma cultura (inclusive são forma e ferramenta de estudo para 

historiadores), sendo esse também o primeiro contato com a literatura para as crianças do 

século XXI. 

 De acordo com Marcuschi (2008), da área da Linguística Textual, nessas histórias 

orais, em que há uma passagem de tempo e uma mudança baseada em um acontecimento, 

tem-se o tipo textual narração, em que predominam também verbos de ação e advérbios para 

exprimirem as circunstâncias. Ademais, o mesmo parece ocorrer com as narrativas escritas, 

transcritas e ilustradas. Essas características são subjacentes ao texto, são uma forma de dizer. 

Marcuschi (2008, p. 154, com grifos no original) define que 

tipo textual designa uma espécie de construção teórica (em geral uma 

sequência subjacente aos textos) definida pela natureza linguística de sua 

composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, 

estilo). O tipo caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas 

(sequências retóricas) do que como textos materializados; a rigor, são modos 

textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de 

categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, 

injunção. O conjunto de categorias para designar tipos textuais é limitado e 

sem tendência a aumentar. Quando predomina um modo num dado texto 

concreto, dizemos que esse é um texto argumentativo ou narrativo ou 

expositivo ou descritivo ou injuntivo. 

 

 Charaudeau (2016), ao apresentar o modo narrativo da Semiolinguística, fala sobre a 

tradição escolar. Os alunos acostumam-se a ler e escrever narrativas ou narrações 

constantemente, até quando não se trata de uma narrativa propriamente dita ou de um texto 

em que haja um narrador. As instituições escolares supervalorizam o “contar histórias”, de 

modo que outros tipos e gêneros textuais sejam preteridos, não ampliando o repertório das 

crianças. Em alguns momentos, esse vício em ler e criar narrações extrapola os limites e se 

torna superficial e errôneo, quando se busca, por exemplo, em dissertações, uma espécie de 

“narrador”, algo impróprio para o gênero que exige uma formalidade maior, a argumentação e 

um afastamento. 



102 
 

 O mesmo autor também discorre sobre as diferentes formas de narrar, como relatar 

fatos verídicos ou inventar, como também resumir ou descrever. Essas são algumas variações 

da possibilidade abrangente que é narrar e, neste estudo, prioriza-se apenas um dos tipos de 

narrativa. 

 Neste capítulo, portanto, pretende-se discorrer não exatamente sobre o que é contar 

histórias, mas sobre o que permeia e constrói as histórias: a narração. Embora narrar 

aparentemente pareça ser uma tarefa simples, não o é. Estudos linguísticos e literários se 

dedicam a sanar esse equívoco. Haverá uma primeira abordagem sobre a narração mais 

voltada para a Literatura, mais especificamente a Literatura Infantojuvenil e sua crítica, com 

Peter Hunt (2010) e Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011). Essas últimas, vale pontuar, 

usarão “texto” em referência à parcela verbal do texto verbo-visual. Na sequência, um estudo 

mais voltado para o modo narrativo à luz da Teoria Semiolinguística (CHARAUDEAU, 

2016). Em alguns momentos, as duas teorias se aproximam, em outros, não. 

 

 

5.1 A narrativa na perspectiva da Literatura Infantojuvenil 

 

 Para iniciar este subcapítulo sobre a narrativa, ou a narração, a partir de referenciais 

teóricos da Litertura Infantojuvenil e sua crítica, faz-se necessário, assim como ocorrerá no 

próximo subcapítulo, discorrer sobre algumas questões de nomenclatura. Buscando definições 

e relações nos materiais acadêmicos pesquisados, encontrou-se apenas uma menção clara 

sobre a distinção entre “história”, “narração” e “texto”. Fato é que esses conceitos serão 

explorados, agora, pela perspectiva de outra área que não a Linguística ou, mais 

especificamente, que não a Semiolinguística. Ainda que as áreas sejam diferentes, em alguns 

sentidos elas se relacionam e até se complementam, de modo que agregam bastante a este 

trabalho. 

 Assim sendo, apresenta-se a fala de Peter Hunt (2010, p. 179, com grifos no original): 

“A distinção de Genette entre história, narração e texto, que destaca o fato de uma história 

ser uma abstração que narramos e depois se cristaliza em texto, me parece mais útil que as 

classificações detalhadas das características textuais”. Na verdade, não se observa uma 

detalhada definição de cada um dos termos, mas apenas uma noção de que não são sinônimos 

e de como se relacionam entre si. Texto seria a materialização da história/narração. 

Entretanto, não se fez a diferenciação entre narração e narrativa, tão esperada e necessitada. 
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Com isso, parte-se da ideia de que ambos os termos serão utilizados indistintamente por Hunt 

(2010) e por Nikolajeva e Scott (2011), as quais também não sugeriram diferenciações. 

 Partindo dessas prévias apresentações acerca de termos imprescindíveis para este 

capítulo de modo geral, adentra-se ao conteúdo principal: a narrativa. Inicialmente, pode-se 

colocar que tanto a construção da narrativa, quanto a sua leitura serão diferenciadas nos livros 

ilustrados, devido ao caráter compósito na relação imagem-palavra. Como diz Nikolajeva e 

Scott (2011, p. 155), “a perspectiva, ou o ponto de vista, apresenta um dilema extremamente 

interessante nos livros ilustrados, que mais uma vez está relacionado à diferença entre 

comunicação visual e verbal, entre mostrar e dizer, entre sinais icônicos e convencionais”. 

Para aprofundar essa noção de perspectiva ou ponto de vista, citam-se mais uma vez as 

autoras: 

Em narratologia, o termo “ponto de vista” é empregado em uma acepção 

mais ou menos metafórica, para denotar a posição assumida pelo narrador, 

pelo personagem e pelo leitor implícito (ou o narratário [narratee], para 

manter a simetria). Há também uma distinção entre o ponto de vista literal 

(pelos olhos de quem os eventos são apresentados), o ponto de vista 

figurativo (transmitindo ideologia ou visão de mundo) e o ponto de vista 

transferido (como o narrador se beneficia com o relato da história). Os três 

tipos de pontos de vista podem ser fixos ou variáveis em um texto verbal. 

(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 155, com grifo no original) 

 

 No trecho anterior, sobre “ponto de vista” em narratologia, fala-se nas posições do 

narrador, do personagem e, ainda, do leitor implícito ou narratário (termo da área da 

Literatura). Esse leitor implícito parece convergir com as noções defendidas por Charaudeau 

(2016) no circuito do ato de linguagem. Outros pontos em comum com a Teoria 

Semiolinguística aparecem em escritos de Hunt (2010) sobre a relação narrativa versus leitor. 

Dois serão destacados a seguir, sendo este o primeiro: 

Com que rapidez percebemos o que é importante lembrar quando lemos uma 

história? Conforme notou Frank Smith, “quando o leitor começa a 

decodificar o texto, as intenções do autor são substituídas por expectativas 

(...). O problema é que, a menos que saibamos o que deveríamos levar em 

conta, não podemos prever (...)”.39 Da mesma forma, até o releitor de um 

texto sabe “o que esperar” de um modo muito mais sutil do que meramente 

saber “quem fez tal coisa”; e o prazer da releitura pode bem vir da percepção 

de coisas em um texto às quais não demos atenção na primeira vez porque 

estávamos tateando na leitura. (HUNT, 2010, p. 194) 

 

 Aqui, a semelhança fica clara quando se menciona a questão das expectativas. 

Charaudeau (2016) fala sobre o ato de linguagem como um jogo de expectativas e, 

naturalmente, de correspondência. Indo mais a fundo na fala de Hunt (2010), verifica-se como 

                                                           
39 Hunt utiliza notas para citar a referência, que se segue: “F. Smith, op. cit., pp. 88-89, 94-96” (HUNT, 2010, p. 

303). 
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o autor considera difícil “prever” as intenções do autor (ou eu-enunciador, em termos 

semiolinguísticos; ou ainda Scriptor, já que a opinião do sujeito “de carne e osso” pouco 

importará). Nesse momento, sugere-se o ato de reler, muito importante para a finalização do 

processo interpretativo que resultará na compreensão, com base em Charaudeau (2018a). 

Adiantando um pouco do que será posto em pauta no próximo capítulo, a necessidade de 

releitura pode ser um pouco entediante para os pequenos e, nesse caso, a compreensão não é 

alcançada, estabelece-se apenas a interpretação. Dialogando com essas ideias, Hunt (2010, p. 

199, com grifos no original) dirá que 

entender como um texto é construído e equilibrar o esperado contra o 

inesperado são partes importantes do processo de leitura. Saber o que é e o 

que não é permissível em um determinado gênero controla nossas reações 

acerca de um texto; perceber o que devemos lembrar depende das 

convenções embutidas em um tipo de texto qualquer. O grau limite de 

paciência que temos com perguntas sem respostas, sugestões e implicações 

em uma história ou, de outro modo, em quanto tempo nos entediamos tem 

tanto a ver com nosso entendimento de como os textos funcionam como com 

o que neles é dito. 

 

 Essa questão das “reações” advém das expectativas criadas com base nas intenções do 

autor / eu-enunciador / Scriptor. Além disso, Hunt (2010) menciona mais uma vez as 

lembranças e isso se relaciona com a citação anterior, sobre lembrar e reler. Tanto o tempo 

destinado à primeira leitura, quanto o tempo destinado à releitura implicam no grau limite de 

paciência. Esse influenciará na conclusão do processo interpretativo e na compreensão final – 

ou não.  

 Retomando os dois pontos em comum com a Teoria Semiolinguística que aparecem 

em escritos de Hunt (2010) sobre a relação narrativa versus leitor, o segundo seria: 

Ainda que estejamos seguros da categoria genérica do livro, podem restar 

dúvidas. Como diz Eric S. Rabkin: “Ler pode ser visto como um processo 

contínuo de formação de hipóteses, reforçá-las, desenvolvê-las, modificá-las 

e às vezes substituí-las por outras ou descartá-las completamente (...). As 

hipóteses rejeitadas podem continuar a exercer alguma influência”.40 

(HUNT, 2010, p. 195) 

 

 As dúvidas a que se refere o autor seriam aquelas que surgem na leitura de um 

determinado gênero/tipo de texto41 cujas histórias seguem um padrão, como contos de fadas, 

por exemplo, além de outros. Quando se pondera que o ato de ler é um processo contínuo de 

hipóteses, remete-se a dois fatores destrinchados por Charaudeau (2016, 2018a): leitura seria 

                                                           
40 Hunt utiliza notas para citar a referência, que se segue: “Eric S Rabkin, Narrative Suspense. Ann Arbor: 

University of Michigan Press, 1973, p. 121”. (HUNT, 2010, p. 303). 

 
41 “Gênero” e “tipo de texto” são termos empregados nesse contexto sem menção direta à definição de gêneros e 

tipos textuais dada pela Linguística Textual. 
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o processo interpretativo; e formação de hipóteses seria a atuação esperada do tu-interpretante 

em relação ao texto, bem como a ação do eu-enunciador em relação ao próprio ato de 

linguagem. A criação de hipóteses e a formulação de expectativas na relação Eu > texto e na 

relação Eu > texto > Tu (em sentido contrário também: Tu > texto > Eu) são normais. A 

interpretação (processo inacabado que visa à compreensão do texto) é permeada por dúvidas, 

por releituras, por enganos, por reconstrução de leituras anteriormente descartadas e por 

tantos outros.  

 Fica claro que “errar” na leitura pode acontecer e, muitas vezes, isso pode ser 

proposital. É o que ocorre em O pequeno príncipe (SAINT-EXUPÉRY, 1994), que já foi 

visto no segundo capítulo. Na primeira página do livro, o narrador mostra às “pessoas 

grandes” seu desenho de número um: 

 

Figura 29 

 

(SAINT-EXUPÉRY, 1994, p. 07) 

 

 Logo no início da história, o narrador conta que fez um desenho, intitulado “número 

um”, que consta na figura 29. Em seguida, há o enunciado verbal “Mostrei minha obra-prima 

às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo” (SAINT-EXUPÉRY, 1994, 

p. 7). É de se esperar, naturalmente, que os leitores – crianças e adultos – respondam 

mentalmente que não sentem medo. O desenho induz o leitor a crer que se trate de um chapéu. 

Na 42ª edição da editora Agir, publicada em 1994, a mudança de página42 contribui 

fortemente para essa interpretação. Não se deve descartar a possibilidade de outra 

interpretação, que é válida, mas não tão rotineira nem tão esperada, visto que a quebra de 

expectativas é um fator chave. 

 Os interpretantes costumam criar a hipótese de que seja um chapéu. Quando, dentro da 

narrativa, se questiona se o desenho fez medo a alguém, o sujeito-interpretante tende a 

concordar com a reação das “pessoas grandes” (os adultos de dentro do livro): parece não 

                                                           
42 Embora algumas edições não façam essa mudança de página, o original francês assim estipula a configuração 

visual do livro. No prefácio da 51ª edição, também da editora Agir, François d’Agay (2015), sobrinho do autor 

Saint-Exupéry, diz que a edição brasileira em questão seria a mais fiel ao texto original e ao seu espírito. 
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fazer medo. Nem todos os leitores terão a mesma reação, por isso é que se diz que o tu-

destinatário é um (no máximo dois), mas que o tu-interpretante pode ser plural.  

 Também é importantíssimo que as edições e as editoras mantenham a divisão das 

páginas semelhante ao original. Em versões fiéis, a figura anterior aparece ao final da página 

que começa a contar a história, ao passo que a próxima figura aparece na página posterior, 

atrás daquela que inicia tudo. Isso também é proposital e ratifica aquilo que foi dito por Hunt 

(2010) sobre modificar e substituir hipóteses e até sobre descartar e reaproveitar algumas, no 

caso de o leitor já ter pensado sobre e depois ter trocado. 

 

Figura 30 

 

(SAINT-EXUPÉRY, 1994, p. 8) 

 

 Na figura acima, observa-se o desenho “número dois”: uma tentativa de explicar às 

pessoas grandes por que o anterior não seria um chapéu, mas sim uma jiboia engolindo um 

elefante. Nesse momento, o leitor atento, porém enganado anteriormente, tende a perceber o 

olho da cobra, que teria passado despercebido ou que teria sido considerado apenas um erro 

no desenho. 

 Pôde-se observar, nesse exemplo, a existência e a importância do papel “ativo e 

criador” do leitor, como postularam Eco (1986) e Barthes (1990). Isso foi planejado na 

criação da obra e, ainda que não tivesse sido, contribui positivamente para sua leitura. Não há, 

contudo, uma única possibilidade de criação, por isso, não se pode afirmar que há uma única 

interpretação pré-determinada, não existindo, assim sendo, uma obra perfeita ou estática – 

inclusive no tempo, já que textos são constantemente ressignificados à medida que os anos 

avançam. 

 O tu-interpretante “descobre” que sua hipótese anterior estava equivocada e a 

substitui. Alguns já poderiam ter percebido do que se tratava efetivamente, devido a uma pista 

textual, que se inseriu no livro pela parcela visual, que inicia o livro: 
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Figura 31 

 

(SAINT-EXUPÉRY, 1994, p. 7) 

 

 Na sequência, inicia-se a parcela verbal, que explica se tratar de uma jiboia engolindo 

uma fera em uma floresta virgem. Em uma leitura atenta ou em uma releitura, essa pista 

parece ser muito óbvia, porém na maioria das vezes passa despercebida. Ou, ainda, o leitor 

descartou essa informação e depois precisou recuperá-la. 

 Nas páginas iniciais dessa narrativa, fica muito clara a ordem ideal de leitura, porque 

as ilustrações se encontram entre os parágrafos e, no caso da anterior, acima do primeiro 

parágrafo. Em outros trechos do mesmo livro, as ilustrações podem aparecer nas laterais, de 

modo que os parágrafos nem sejam justificados e sim formatados com alinhamento à margem 

oposta da inserção da parcela visual. Nesses casos, e nos dos outros livros ilustrados dessa 

pesquisa, pode-se questionar: qual seria a ordem correta de ler entre imagens e palavras? Ou, 

ainda: há uma ordem para a leitura do texto verbo-visual ou somente visual? Não 

necessariamente respondendo essas indagações, mas discutindo os mesmos conteúdos, 

Nikolajeva e Scott (2011, p. 155, com grifos no original) dizem que, 

com as imagens, podemos falar de perspectiva em um sentido literal: como 

leitores/ expectadores, veremos a ilustração do ponto de vista fixo, que nos é 

imposto pelo artista. Ainda que pelo movimento do olho possamos “ler” a 

imagem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda ou em 

padrão circular, o ponto de vista básico não é alterado. Entretanto, ele pode 

mudar uma sequência de ilustrações, tanto em direção como em distância 

(zoom). As imagens podem direta e imediatamente transmitir ideologia ou 

atender ao objetivo de alguém na narração, embora elas possuam meios 

indiretos de realizar isso. 

 

 O trecho acima, inclusive, complementa e retoma a discussão inicial desse subcapítulo 

acerca do “ponto de vista”. Nesse momento, as autoras se referem à questão do texto com 

imagens. O movimento ocular normal para a leitura de um texto verbal nas sociedades do 

ocidente é da esquerda para a direita e de cima para baixo. No caso das imagens, dúvidas são 

geradas. Mantêm-se esses padrões na leitura das imagens?  Leem-se as partes visuais primeiro 
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e depois as verbais? Buscam-se os desenhos maiores e mais coloridos antes de tudo? E dentro 

do campo visual, há uma hierarquia entre a organização e os tipos de signos? Qual seria essa 

hierarquia e com base em quê? Há algum tipo de marcação visual que demonstraria uma 

ordem ou um estilo de leitura, como ocorrem em Histórias em Quadrinhos (HQ) e Tiras 

Cômicas (tirinhas)? Um exemplo dessa última padronização está a seguir: 

 

Figura 32 

 

(https://falauniversidades.com.br/eu-ainda-nao-morri-dos-quadrinhos/) 

 

 Nesses gêneros, balões de falas margeados com linhas simples e uniformes são falas 

normais. Balões cujas margens não são linhas uniformes, mas sim repletas de pontas são 

gritos. Já falas que se ligam ao personagem com uma gradação de outros balões, menores que 

o principal e sem falas, são pensamentos ou sonhos não pronunciados. Quando um balão 

“passa” por cima do outro, de modo que não se pode ver uma das extremidades, é sinal de que 

uma voz se sobrepõe à outra ou, ainda, que essa fala deve ser lida anteriormente, assim como 

as falas mais próximas ao topo do quadrinho também devem ter prioridade na ordem de 

leitura. O tamanho do balão e da letra, bem como a fonte e o estilo da letra (negrito, caixa alta 

etc.) influenciam também. 

 A respeito dos livros ilustrados, foco desta pesquisa, muitas hipóteses são formuladas 

e não houve uma resposta para as perguntas. Sabe-se, apenas, que leitores ainda não 

alfabetizados se debruçaram sobre as ilustrações primeiramente, já que não há domínio do 

código linguístico dos enunciados com palavras. Embora não haja debate nem consenso nesse 

tema, pode-se analisar o seguinte trecho, já visto na definição de livro ilustrado: 
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Figura 33 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 10-11) 

 

 Como já foi visto, trata-se da primeira página da narrativa, quando a história começa. 

O uso do pronome oblíquo “lhe” costuma ser anafórico, retomando algum elemento já 

inserido no discurso. Nesse momento inicial, o que estaria sendo retomado? Poderia ser a 

ilustração, à qual se destinou o primeiro momento da leitura. Ao mesmo tempo, um impasse 

pode ser travado. Se o livro ilustrado se constrói com parcelas textuais engendradas de forma 

que são indissociáveis e de mesmo valor, como definir a ordem das etapas de leitura? Como 

considerar apenas uma etapa para uma análise inicial se o processo interpretativo ainda está 

em curso e não se concluiu a compreensão? Talvez esse não seja o melhor caminho para 

destrinchar as análises da interpretação e da compreensão do livro ilustrado. 

 Voltando ao trecho final da última citação, de Nikolajeva e Scott, pode-se observar um 

ponto instigante: “as imagens podem direta e imediatamente transmitir ideologia ou atender ao 

objetivo de alguém na narração, embora elas possuam meios indiretos de realizar isso” (2011, p. 155, 

com grifos no original). A transmissão de mensagens direta e indiretamente é algo bastante 

frequente nas narrativas do corpus principal. Como norteiam esta pesquisa, vale dizer que os 

sentidos implícitos emanam também (senão principalmente) de ilustrações, que são peça-

chave no processo construtor da poesia das narrações. Em muitos momentos, considerando 

que são narrativas verbo-visuais com palavra e imagem indissociáveis, não seria possível 



110 
 

afirmar qual das parcelas (ilustração ou palavra) traz o sentido ou mais sentidos 

indiretos/implícitos. Em Fico à espera..., a imagem é primordial para o adentramento às 

camadas mais profundas e indiretas, já que a leitura somente do verbal não traria a riqueza de 

detalhes e significações que o fio vermelho propõe. 

 Da mesma forma, o sentido direto também é posto pelas imagens. Em algumas 

ocasiões, o fragmento verbal pode ser confuso, ambíguo ou até ininteligível. Como o próprio 

Charaudeau (2016) afirma, a língua é um código opaco. Como, então, entendê-lo? A 

ilustração, logo, pode ser norteadora e clareadora para esse sentido completo, quando se 

confrontam, finalmente, as partes textuais. Desse modo, a ilustração cumpriria a função de 

diretamente transmitir mensagens ou atender os objetivos de alguém na narração. 

 Continuando a discussão inicial sobre o “ponto de vista”, Nikolajeva e Scott (2011, p. 

155, com grifos no original) dizem que 

a narratologia faz uma distinção essencial do ponto de vista (“quem vê”) e 

voz narrativa (“quem fala”). Embora essa distinção seja um tanto metafísica 

em um romance, em um livro ilustrado talvez devêssemos tratar as palavras 

como se transmitissem primordialmente a voz narrativa, e as imagens, 

primordialmente o ponto de vista. Destacamos “primordialmente” porque o 

texto verbal pode em si mesmo ter um ponto de vista (ou seja, usar vários 

tipos de focos), enquanto as imagens podem, pelo menos em um sentido, ser 

“narradas”. 

 

 Parece ser claro, dessa forma, que a narratologia separará “ponto de vista” de voz 

narrativa ou narrador. Ademais, no caso da categoria dos livros ilustrados, as autoras 

denominariam funções e responsabilidades para cada uma das partes textuais. As palavras 

estariam encarregadas de passar a voz narrativa, isto é, de apresentar o narrador; ao passo que 

as ilustrações, de mostrar o ponto de vista ou a perspectiva de foco. Claro que esses papéis 

podem se inverter ou se concentrar em apenas uma das partes, mas, como é dito no trecho, 

essas seriam as ocorrências “primordiais”. De fato, parece ser mais condizente que as palavras 

confirmem o tipo de narrador, porque as desinências verbais e os pronomes costumam 

demonstrar se o foco narrativo é de primeira ou terceira pessoa. 

 Para completar, as autoras sugerem que “a maioria dos narratologistas concorda que 

todos os textos verbais são narrados, embora o narrador possa estar oculto” (NIKOLAJEVA; 

SCOTT, 2011, p. 155). Entretanto, com base nesses dois excertos, pode-se pensar que essas 

análises remetem aos casos mais comuns e prototípicos de livros ilustrados, em que a imagem 

costuma reafirmar ou ampliar as palavras da outra parcela. Em narrativas mais complexas ou 

sofisticadas, como as desse corpus, a ilustração não transmitiria exatamente ou somente um 
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ponto de vista ou uma perspectiva dos acontecimentos, até por que o foco não é exatamente 

neles, mas em como eles acontecem. 

 Outros fatores poderão ser diferentes dos de narrativas clássicas, como os traços mais 

evidentes da presença do narrador no texto: “a descrição do cenário, a descrição do 

personagem, o resumo dos acontecimentos e os comentários sobre os acontecimentos ou as 

ações dos personagens” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 156). Esses elementos não são tão 

fortes e marcantes nas narrativas analisadas. Em Silverstein (2018a, 2018b), o narrador é 

observador, enquanto, em Cali (2007), é personagem. A descrição do cenário não é o foco do 

verbal, mas aparece indiretamente na ilustração. Já a descrição dos personagens aparece mais 

de forma psicológica que física, sendo esta mais frequente em Silverstein (2018a, 2018b). E, 

por fim, a síntese do enredo também aparece, embora a parcela verbal seja sempre curta e 

breve. Nesse sentido, esta fala das autoras parece se encaixar às observações anteriores:  

Enquanto os dois últimos elementos [resumo dos acontecimentos e 

comentários sobre os acontecimentos ou as ações dos personagens] são 

predominantemente verbais nos livros ilustrados, os dois primeiros 

[descrição do cenário e descrição do personagem], conforme já mostrado, 

podem ser tanto verbais como visuais, concordando ou fazendo contraponto 

de diversas maneiras. (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 156, com grifos no 

original) 

 

 A descrição do cenário, de fato, se divide entre as duas parcelas, não tendo uma mais 

responsabilidade que a outra ou um padrão nas narrativas analisadas. O mesmo ocorre na 

descrição dos personagens, porém, a relação de complementaridade fica mais evidente. Na 

próxima figura, o verbal descreveria o espaço ao mencionar a parede de pedra. O visual 

ratifica o mesmo. É o detalhe da ilustração, contudo, que descreve o personagem e seus 

sentimentos. A expressão facial demonstra que não houve felicidade, “trombar contra a 

parede de pedra” foi negativo. Essa característica, em somatória, fica entre a física e a 

psicológica, já que é o corpo que demonstra um estado da mente. Corroborando essas ideias, 

as mesmas teóricas dizem que “os sentimentos do personagem podem ser naturalmente 

transmitidos por expressão facial, posição na página, tom, cor e outros recursos gráficos” 

(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 157). 
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Figura 34 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 72-73) 

 

 Com base na análise desse exemplo e nos trechos teóricos anteriores, pode-se afirmar 

que é possível sim reconhecer, em maior ou menor grau, os traços mais evidentes da presença 

do narrador nas obras narrativas escolhidas para este estudo. Do mesmo modo, já é possível 

afirmar que se trata certamente de narrativas e, como é de se esperar, com narrador. Esse 

narrador permite uma descrição mais psicológica que física dos personagens, incluindo dele 

mesmo, no caso de Fico à espera... (CALI, 2007), livro cujo próprio título já sugere a 

primeira pessoa. Em A parte que falta (SILVERSTEIN, 2018a) e sua continuação, a narração 

é em terceira pessoa, com um narrador observador onisciente, já que sabe como o 

protagonista se sente perante o mundo e os acontecimentos à sua volta. 

 Deve-se pontuar, sobre essa questão da narração e dos muitos tipos de narrador, que 

não haverá mais aprofundamento. O foco, nesta seção, é o estudo do processo construtivo de 

narrativas e suas especificidades, com o objetivo de analisar os títulos do corpus principal 

desta pesquisa. Sendo assim, alguns detalhes não serão abordados. 

 Outra peculiaridade dos livros ilustrados, segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 158), é 

que a maioria “usa ou finge usar um ponto de vista literal infantil, a discrepância entre essa 

perspectiva visual e uma voz narrativa adulta, didática ou irônica pode se tornar o mais 

significativo ponto de tensão do livro”. Essa tensão seria um fator negativo, que faz o leitor, 
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principalmente de menos idade e experiência, desacreditar do enredo e da verossimilhança 

construída. Tendo em vista o que as professoras apontaram antes, é provável que, nesses 

casos, parcela verbal tenha uma perspectiva mais adulta, construindo um narrador com “voz” 

mais madura e distante dos pequenos, enquanto parcela visual tem o ponto de vista mais 

infantil, como as crianças enxergariam as ações. Esse desbalanceamento pode ser prejudicial à 

própria narrativa, que, nesse caso, é possível que nem seja ilustrada, mas sim com ilustração; 

ou, ainda, entre as duas classificações. Além disso, talvez essas partes do texto estejam mais 

próximas de textos independentes, podendo até terem sido produzidas por autores diferentes. 

 Aprofundando mais nos tipos de narrador e nas suas implicações, pode-se explorar um 

tipo com mais problemáticas: o narrador personagem de primeira pessoa. Como já foi dito, é o 

caso da narrativa de Cali (2007). Nikolajeva e Scott (2011, p. 169, com grifos no original), a 

respeito disso, ponderam que 

parece que poucos criadores de livros ilustrados têm consciência dos 

problemas estéticos discutidos acima [intertextualidades visuais de difícil 

acesso a crianças]. Contra todo o bom senso, as narrativas em primeira 

pessoa nesses livros para crianças mais novas estão se tornando cada vez 

mais generalizadas. Dizemos “contra o bom senso” porque todos os estudos 

empíricos mostram que as crianças pequenas, para as quais esses livros 

supostamente se dirigem, ainda não desenvolveram o sentido claro de um 

“eu” e encontram problemas para se identificarem com o estranho “eu” do 

texto. Em geral, somos treinados para nos identificarmos com os 

personagens em foco, ou fazemos isso por intuição. Quando o “eu” da 

história carece de um nome, como fazem os narradores no livro de 

Mählqvist, no de Inger Edelfeldt – Stackars lilla Bubben [O pequeno 

Bubben, 1996] – ou no de John Burningham – Aldo (1991) –, a identificação 

é fortemente comprometida.  

 

 Uma comparação com a narrativa de Cali (2007) pode ser estabelecida. As autoras 

exploram a ideia de que muitos livros, para começar, são “supostamente dirigidos a crianças 

pequenas”, termos que despertam uma certa desconfiança acerca dessa destinação, como é 

defendido nessa dissertação. Junto disso, elas mostram que as crianças e todos os leitores de 

modo geral tendem a se identificar com o personagem em foco – o protagonista e/ou narrador. 

Quando esse protagonista é também o narrador, isto é, quando há um narrador de primeira 

pessoa, os pequenos costumam rejeitar a narrativa, devido a problemas de identificação com o 

outro “eu”. Por exemplo, as narrativas de primeira pessoa utilizam o pronome pessoal do caso 

reto “eu” e o pronome possessivo equivalente “meu”. A criança leitora que não se identifica 

com as características desse “eu” e com as respectivas posses não aceita bem a história. Se o 

mesmo enredo for contado com outro foco narrativo, esse impasse pode ser vencido.  
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 Nesse sentido, Fico à espera... (CALI, 2007) parece ser complicado para as crianças 

pequenas e até para outros leitores que não se identifiquem com as características do narrador. 

 

Figura 35 
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(CALI, 2007, p. 18-21) 

 

 No ciclo da figura 35, que se inicia algumas páginas antes com o tradicional “Fico à 

espera...”, há dois momentos que se passam na guerra. Tendo como base o todo da narrativa, 

esse ciclo se inicia com a partida do trem e a despedida entre uma mulher e um homem, com 

caráter negativo; depois vem o trecho anterior; e, por fim; o casamento entre o homem e a 

mulher. Partindo da noção de que são os mesmos personagens, os dois teriam sido afastados 

devido à convocação para a guerra. Somente esse fato já traz à narrativa uma temática mais 

pesada e delicada. Aqueles que não conhecem muito de história, aqueles que não viveram um 

momento como esse ou que não tenham convivido com alguém que transmita as emoções 

dessa fase podem não ter a mesma impressão das cenas, não se envolvendo com elas e, 

consequentemente, com o livro.  

 Nas páginas duplas subsequentes, há a espera pelo fim da guerra claramente explícita 

no verbal. O visual, porém, completa quando mostra o personagem numa cama de hospital: a 

guerra o feriu. A espera pelo fim da guerra é ainda mais intensa, pois o sofrimento é evidente. 

Pessoas que viveram essas consequências ou que estiveram próximas àqueles que viveram 

podem se identificar mais com o narrador. Outras, talvez, não entendam. Por fim, há a espera 

pela carta, único meio de comunicação possível nesses casos extremos. Para aqueles que têm 

família e, principalmente, para aqueles que deixaram noivas, essa comunicação era 

imprescindível. Havia, nessa história, uma mulher esperando por ele. Só famílias e casais que 

passaram por isso conseguem sentir plenamente essa emoção. 

 Leitores maduros, com experiências de vida, conhecimentos históricos e informações 

dos imaginários sociodiscursivos provavelmente entenderão as cenas, mesmo que não se 

envolvam tanto com ela. No entanto, essa apreensão toda é mais rara para as crianças 

pequenas, ainda mais com o narrador de primeira pessoa. Elas não conseguem se projetar 
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nesse personagem, mais velho e com referências a períodos históricos diferentes. Por isso, a 

rejeição a essa história é possível. 

 Para fechar essa discussão, serão citadas, mais uma vez, as mesmas autoras: 

Uma maneira de lidar com essas óbvias discrepâncias estéticas seria dizer 

que os livros ilustrados que estamos discutindo43 não são dirigidos a crianças 

pequenas, mas essa abordagem também é problemática. Esse tipo de livro é 

tradicionalmente considerado material de leitura para crianças pequenas; 

também se supõe que leitores infantis prefiram histórias sobre personagens 

de sua própria idade ou um pouco mais velhos. Embora os dois livros 

ilustrados que discutimos sem dúvida atraiam coleitores adultos, bem como 

críticos e jurados de prêmios literários, supostamente evocando suas 

memórias de infância, as crianças da Educação Infantil os achariam 

complicados, enquanto os maiores, infantis demais. Embora não estejamos 

primordialmente interessados no modo como as crianças “entendem” os 

livros ilustrados, não podemos deixar de notar que eles se dirigem com 

frequência a dois públicos paralelos. (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 172, 

sem grifos no original) 

 

 O trecho acima se refere, na verdade, especificamente aos dois livros mencionados na 

citação anterior. Todavia, em uma análise mais profunda, pode-se verificar que esses casos se 

repetem dentro da literatura considerada infantil. É possível seguir pela abordagem de leitor e 

coleitor (criança e adulto, respectivamente), mas, levando em consideração a ideia 

anteriormente explorada acerca do tipo de narrador, crianças não se enxergariam no foco 

narrativo distante de suas realidades. O fator idade é muito relevante, sendo aceitos apenas 

personagens levemente mais velhos. É de se esperar que livros como Fico à espera... (CALI, 

2007) sejam considerados difíceis e afastem o pequeno leitor. 

 As autoras atribuíram, também, o sucesso entre adultos à lembrança da infância. Isso é 

possível de ocorrer com livros que retratem a infância a partir da perspectiva do adulto 

(criando aquelas tensões complexas para as crianças). Nesses casos, é natural que, ao chegar à 

fase adulta, o leitor maduro releia e ressignifique o texto. Diferentemente ocorre com a obra 

de Cali (2007), que retrata a vida inteira, da infância à velhice. Seria necessário, então, chegar 

a essa idade mais avançada para essa compreensão perfeita do foco narrativo? Com os livros 

de Silverstein (2018a, 2018b), porém, esse processo é mais comum, com a associação dos 

percursos da parte que falta às ações tomadas na juventude e na vida adulta, quando se 

buscam amigos, companheiros, estudos, empregos e tantas outras “partes” necessárias. 

 Por fim, mencionou-se a possibilidade de as crianças maiores ou adolescentes acharem 

os livros infantis demais. Nas narrativas selecionadas para este estudo, em um primeiro 

momento, algo semelhante pode ocorrer, mas em uma análise superficial. Aquele leitor atento 

                                                           
43 Constam na citação anterior. 
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e sensível consegue captar mais sentidos que os explícitos, principalmente em Silverstein 

(2018a, 2018b), que contém uma história explícita completa, mas “boba” aos olhos de jovens 

desatentos. Em Cali (2007), a parcela verbal explicita termos que auxiliam no entendimento, 

indo mais diretamente ao ponto crucial, ao passo que a parcela visual também representa bem 

as fases de cada um dos ciclos, agregando, ampliando e significando. 

 Sabendo disso tudo, pode-se explorar ainda mais a forma das narrativas e a sua 

construção. Um fator de muito destaque é o desfecho. Hunt (2010, p. 187) coloca que 

o que pode ser mais significativo do que aquilo de que trata a história talvez 

seja o modo como ela é construída. É uma obviedade dizer que, durante as 

primeiras fases de desenvolvimento, as crianças preferem histórias com um 

elemento de “desfecho” – isto é, naquelas que permitem a “sensação de um 

final”. Mais que isso, elas preferem que algo sejam resolvido, que a 

normalidade seja restabelecida, que a segurança seja enfatizada. 

 

 É normal que, na infância, as crianças entendam que histórias são aquelas narrativas 

com “início, meio e fim”. Histórias sem final são consideradas incompletas. Essa segurança 

restabelecida pode ser entendida não somente como o estado de segurança após um estado de 

perigo, mas como uma estabilidade ou normalidade. Essa “sensação de final” pode ser 

associada à sensação que caracteriza o estado final do processo de interpretação, a 

compreensão total do texto. 

 Algumas narrativas, de fato, encerram-se no ponto alto, no clímax, sem solução para a 

complicação. Isso parece incomodar não apenas pequenos leitores, mas todos de modo geral. 

Não é o que ocorre nas obras desta pesquisa. Pode ser que essa sensação de estabilidade não 

seja tão bem marcada nos finais. Em Silverstein (2018a, 2018b), com trechos somente visuais, 

fica implícito que as partes têm um caminho livre para seguir, com a perspectiva de 

felicidade, diferentemente dos tradicionais contos de fada que terminam explicitamente com 

casamentos e beijos, demonstrações claras de afeto e prosperidade. Em Cali (2007), com 

trechos verbo-visuais, fica sugerido que a família crescerá: o narrador espera que os filhos o 

visitem e que tenham filhos (informação que é completada pelos elementos visuais).  

 É de se observar que a expressão linguística “fico a espera...”, recorrente no livro, não 

traz a certeza de que as ações de fato aconteceram. E, partindo da hipótese de que se 

concretizaram, as páginas posteriores podem indicá-las ou não, estabelecendo um ciclo ligado 

pelo fio ou não. Na última cena, porém, não é possível verificar as páginas posteriores e 

observar reflexos de continuidade. Então, não se sabe se ele realmente foi avô. 

 Para narrativas com desfecho bem marcado, estipulou-se uma categoria: narrativa ou 

livro espiral. Aquela história com início, meio e fim, que começa em um ponto de 
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estabilidade, acelera, cresce para um ápice/ponto alto com uma situação complicada e depois 

caminha para uma solução é circular, pois retorna a um campo estável como o do início, mas 

não necessariamente o mesmo do início. Para exemplificar melhor, criou-se o seguinte quadro 

demonstrativo: 

 

Quadro 4 

 

(Criação própria) 

 

 No quadro anterior, fica clara a ideia de um ciclo, uma relação cíclica ou espiral. As 

narrativas prototípicas apresentam esse padrão, com as descrições de personagens e espaço 

como uma preparação de pistas para o clímax e o desfecho. Também é recorrente encontrar 

narrativas que não fecham o círculo ou espiral, deixando o final “em aberto”. Isso tanto 

agrada alguns, que preferem supor seus próprios finais, quanto desagrada outros, leitores 

cativados que criaram expectativas que não foram correspondidas. 

No polo superior, está a estabilidade, enquanto no posterior a instabilidade. Quando a 

narrativa termina na complicação, ela se encontra na maior instabilidade possível ou a 

caminho da estabilidade, mas sem cruzar para o outro lado. Quando a história termina com 

uma solução parcial ou com somente uma solução enquanto havia mais de um problema, fica-

se em uma zona neutra entre os dois campos, no entanto ainda com a sensação de narração 

inacabada. Verifica-se, também, que as descrições já estão para o lado da instabilidade, pois é 

ali que se encontram as pistas para a complicação e seu desfecho. 
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Esse movimento circular e espiral só deve se formar uma vez, porém, algumas 

narrativas mais elaboradas e complexas repetem esses ciclos algumas vezes antes do 

“desfecho final”. Nesses casos, o desfecho de um ciclo ou sequência narrativa costuma ser 

peça-chave para o início do próximo. Para ilustrar, atualizou-se o quadro 4: 

 

Quadro 5 

 

(Criação própria) 

 

 Nesse âmbito, traz-se Hunt (2010, p. 190), quando fala em novas possibilidades dentro 

do campo da narrativa: 

É a terceira forma do romance, que por conveniência poderia ser chamada de 

o modo “adulto” ou maduro. Nesses livros, os finais são ambíguos; vemos a 

narrativa como parte da textura natural e interminável da vida. Um livro 

adulto tende a solucionar uma parte do problema, mas a deixar muitas outras 

em aberto: o romance clássico do século XVIII tende a “amarrar” todas as 

pontas soltas do enredo, e por isso é com frequência considerado menos 

complexo; no século XIX, os grandes romances terminam com a morte ou 

com os problemas não resolvidos do herói. No século XX, os finais se 

tornam muito mais ambíguos, e muitas vezes não existe resolução. 

 

 Em Silverstein (2018a, 2018b), a maioria dos impasses do decorrer da narrativa é 

resolvida, tanto é que é justamente a resolução de um impasse que permite o surgimento de 

outro problema. Entretanto, os finais “abertos” podem ser considerados ambíguos? Partindo 

da perspectiva de que ambiguidade é mais de um sentido, sim; porém, cabe ressaltar que esses 

vários sentidos estão completamente implícitos e imersos no texto desses livros, de modo que 

não é uma palavra específica que suscita dois ou mais significados, como comumente 

costuma ocorrer em ambiguidades verbais. 
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 Um fator curioso a se destacar, de acordo com Hunt (2010, p. 190), é que “algumas 

crianças ficam preocupadas com a falta de resolução”. Isso se mostra recorrente, contudo, 

muitas vezes incoerente. O mesmo autor cita um caso de inconformação com a falta de 

desfecho para o problema maior da narrativa, enquanto problemas menores, como ações 

inverossímeis dentro do cenário criado e sem justificativa aparente, ocorrem. Por exemplo, as 

partes que não são redondas em Silverstein (2018a, 2018b) não podem se locomover – e esse 

é o cerne do livro. Porém, em diversos trechos, “aparecem” em lugares distintos. A pergunta 

“como se locomoveram?” não é feita. Crianças podem se prender muito a detalhes do 

desfecho (ou da sua ausência ou da parcialidade), uma vez que seu foco total é sempre no 

final, parte em que depositam maiores expectativas, e abdicar de análises minuciosas de partes 

do texto com certas lacunas, passíveis de questionamentos. 

 Para finalizar a discussão sobre a narrativa, sua forma e sua construção, elenca-se mais 

um trecho de Hunt (2010), que parece sintetizar muito do que foi explorado e trazer elementos 

novos importantes para o encerramento desta seção: 

Se a percepção individual do formato das histórias e unidades narrativas é 

problemática, as pistas “técnicas” que as narrativas fornecem quanto ao 

modo como funcionam – códigos intratextuais, alusões e restrições genéricas 

– dependem mais claramente das “habilidades textuais” do leitor. Essas 

pistas são as características literárias mais importantes, bem como as mais 

negligenciadas. Elas nos permitem: entender o suspense; reconhecer a 

“coesão” em um texto; atribuir importância a eventos; decidir com que tipo 

de livro estamos lidando; decidir o tipo de atenção que ele exige de nós. 

(HUNT, 2010, p. 194) 

 

 Interessante observar como o teórico postula que as pistas ou técnicas encontradas na 

construção das narrativas dependem das habilidades ou experiências do leitor. Esse fato 

agrega bastante à tese defendida nesta dissertação. Essas pistas, imprescindíveis para a 

compreensão total do texto, muitas vezes são negligenciadas, principalmente quando estão no 

campo visual, preterido por muitos, especialmente quando são mais velhos, pois creem não 

precisar do “auxílio” da imagem, como dizem, equivocadamente. 

 Sabendo de toda a importância de entender o processo narrativo, seus artifícios, suas 

implicações e suas possibilidades expansivas, pode-se dar continuidade a esta pesquisa. 

Levando em conta tudo que foi descrito pela perspectiva da Literatura e da Crítica, adentra-se 

à Semiolinguística e ao modo narrativo. 
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5.2 O modo narrativo na perspectiva Semiolinguística 

 

 Inicialmente, faz-se necessário apontar que, dentro da teoria de Charaudeau, a 

Semiolinguística do Discurso, gêneros textuais não são o mesmo que modos de organização 

do discurso. Da mesma forma, esses também são diferentes dos gêneros e dos tipos textuais 

da Linguística Textual, com Marcuschi (2008). 

 O modo narrativo, dentro da Teoria Semiolinguística, se apresenta como um 

componente de algo maior: o ato de comunicação, já visto no terceiro capítulo. Charaudeau 

(2016) propõe que esse ato de comunicação pode ser representado como um dispositivo. Nele, 

há a relação entre os parceiros: sujeito falante (ou locutor) e interlocutor, grosso modo. Além 

dessa relação, têm-se os componentes desse dispositivo, que são: situação de comunicação, 

modos de organização do discurso, língua e texto. Para ilustrar melhor, formulou-se o 

seguinte quadro: 

 

Quadro 6: 

Componentes do dispositivo: 

 

Criação própria, com base em Charaudeau (2016, p. 68) 

 

 Sobre língua e discurso, já se discorreu no terceiro capítulo, inclusive estabelecendo 

uma comparação entre os dois termos. A língua se mostrou como um código opaco, pelo qual 

se manifesta o discurso, mais profundo que a língua. E, a partir desta, cria-se o texto, 

manifestação material composta por língua e permeada por discursos. Para complementar, 

traz-se Charaudeau (2016, p. 77, com grifos no original) que traça uma breve definição para 

texto: “manifestação material (verbal e semiológica: oral / gráfica, gestual, icônica etc.) da 

Situação  

de comunicação: 

Enquadre físico e mental em que se encontram os parceiros  

do ato de comunicação. 

Modos de 

organização  

do discurso: 

Princípios de organização da matéria linguística que dependem  

da finalidade comunicativa do sujeito falante:  

enunciar, descrever, contar e argumentar. 

Língua: 
Material verbal estruturado em categorias linguísticas  

que possuem forma e sentido. 

Texto: Resultado material do ato de comunicação. 
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encenação de um ato de comunicação, numa situação dada, para servir ao Projeto de fala de 

um determinado locutor”.  

 Além disso, nesse mesmo capítulo (terceiro), falou-se sobre as situações de 

comunicação e sobre o circuito do ato de linguagem, com o desdobramento de EU e TU em 

eu-enunciador, eu-comunicador, tu-destinatário e tu-interpretante. Isso pode ser retomado a 

partir do quadro 2, reproduzido novamente a seguir: 

 

Quadro 7: 

 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 52) 

 

 Aqui, pode-se observar novamente o desdobramento dos sujeitos envolvidos no 

processo de comunicação intitulado “ato de linguagem”, de Charaudeau (2016). 

 Agora, retomando o primeiro quadro deste capítulo, pretende-se abordar os modos de 

organização do discurso, que são quatro: enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo. 

Segundo Charaudeau (2016), cada um desses modos terá uma função de base e um princípio 

de organização. A função de base “corresponde à finalidade discursiva do Projeto de fala do 

locutor, a saber: O que é ‘enunciar’? O que é ‘descrever’? O que é ‘contar’? e o que é 

‘argumentar’?” (CHARAUDEAU, 2016, p. 74). Já o princípio de organização “é duplo para o 

Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo” (CHARAUDEAU, 2016, p. 74).  

 Todos esses quatro modos de organização do discurso terão, segundo Charaudeau 

(2016, p. 74, com grifos no original, “uma organização do mundo ‘referencial’, o que resulta 
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em lógicas de construção desses mundos (descritiva, narrativa e argumentativa); e uma 

organização de sua ‘encenação’ (descritiva, narrativa e argumentativa)”. Para auxiliar na 

compreensão da relação entre esses conceitos, apresenta-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 8: 

MODO  

DE ORGANIZAÇÃO 
FUNÇÃO DE BASE 

PRINCÍPIO  

DE ORGANIZAÇÃO 

 

 

ENUNCIATIVO 

Relação de influência 

(EU-> TU) 

Ponto de vista do sujeito 

(EU -> ELE) 

Retomada do que 

já foi dito 

(ELE) 

 Posição em relação ao 

interlocutor 

 Posição em relação ao mundo 

 

 Posição em relação a 

outros discursos 

 

DESCRITIVO 

 

Identificar e qualificar 

seres de maneira  

objetiva / subjetiva 

 Organização da construção 

descritiva 
(Nomear-Localizar- 

Qualificar) 

 Encenação descritiva 

 

NARRATIVO 

Construir a sucessão  

das ações de uma história  

no tempo, com a finalidade  

de fazer um relato 

 Organização da lógica 

narrativa (actantes e processos) 

 Encenação narrativa 

 

ARGUMENTATIVO 

Expor e provar 

casualidades numa visada 

racionalizante para  

influenciar o interlocutor 

 Organização da lógica 

argumentativa 

 Encenação argumentativa 

 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 75) 

 

 A respeito do primeiro modo de organização, o enunciativo, Charaudeau (2016) 

destaca uma série de particularidades. Inicialmente, observa-se a predominância da relação 

“eu – tu”, isto é, “locutor – interlocutor”. Na verdade, essa relação de diálogo, natural aos 

textos, predomina em todos as comunicações, logo, apresenta-se em menor ou maior grau em 

todas as manifestações do discurso. Isso quer dizer que o modo enunciativo se faz presente 

em todos os demais modos, porém de formas diferentes. Não por acaso esse modo se encontra 

como o primeiro na tabela acima. Para o autor, esse modo “intervém” na encenação de todos 

os demais, estabelecendo-se como aquele que “comanda” os outros três. Isso justificaria, 

assim sendo, sua posição de destaque no estudo dos modos. 

 Partindo dessa breve explanação mais geral sobre os modos de organização do 

discurso e sobre o modo enunciativo, que permeia os demais, chega-se ao modo narrativo, que 
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norteia o estudo deste capítulo. Ao realizar uma pesquisa em dicionários, como mostra 

Charaudeau (2016), não há uma satisfatória definição dos termos “narrar”, “narração” e 

“narrativa”, tratados como sinônimos e associados a “história” ou “contar história”. 

Rotineiramente, não há problemas nessas equivalências, mas, neste trabalho, haverá algumas 

distinções.  

 Para diferenciar os termos, Charaudeau (2016) dirá que contar, grosso modo, é a 

descrição de uma sequência de acontecimentos. No entanto, isso pode não configurar uma 

narrativa. Entende-se, portanto, que contar é uma espécie de hiperônimo de narrar, podendo a 

narrativa estar contemplada ou não no contar. Logo, questiona-se: o que de fato é a narrativa? 

Para responder, cita-se Charaudeau (2016, p. 153, com grifos no original): 

Para que haja uma narrativa, é necessário um “contador” (que se poderá 

chamar de narrador, escritor, testemunha, etc.), investido de uma 

intencionalidade, isto é, de 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 uma certa 

maneira, reunindo tudo aquilo que dará um sentido particular a sua narrativa. 

Evidentemente, não estão excluídas dessa intencionalidade todas as 

significações não conscientes das quais o contador poderia ser o portador 

involuntário. 

 

 Simplificando, é preciso haver três fatores fundamentais para a narrativa: um Eu, um 

Tu e um contexto. Junto disso, vêm as intenções do Eu e as percepções do Tu, bem como as 

especificidades do contexto criado. 

 Tendo-se discorrido sobre a narrativa, pode-se indagar por que Charaudeau (2016) fala 

em “o narrativo”, no masculino. O professor francês explica que são termos e conceitos 

diferentes, sendo o termo no feminino uma totalidade (inclusive já vista no capítulo anterior 

como mais abrangente) e o termo no masculino um dos componentes da versão feminina. 

Explorando essa diferenciação, Charaudeau (2016, p. 156, com grifos no original) propõe que 

a narrativa corresponde à finalidade do “que é contar?”, e para fazê-lo, 

descreve, ao mesmo tempo, ações e qualificações, isto é, utiliza os modos de 

organização do discurso que são o Narrativo e o Descritivo. É preciso, então, 

não confundir narrativa e modo Narrativo (ou Descritivo), a primeira 

englobando os dois outros. 

 

 Parece ficar clara, com base no trecho anterior, a associação entre os modos narrativo 

e descritivo postulados por Charaudeau (2016). Nos livros didáticos do Ensino Básico, 

costuma-se verificar roteiros explicativos para a análise e a produção de textos narrativos: 

propõe-se iniciar o texto com uma descrição dos personagens e dos espaços e, na sequência, 

iniciar a sequência de fatos que deverá ter, obrigatoriamente, um clímax, e, na sequência, um 

desfecho, que encerrará o texto. Assim, as crianças crescem vendo a relação entre narrar e 
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descrever, mas, muitas vezes, imaginam que a parcela descritiva dos textos só se apresenta 

nos parágrafos iniciais, ao passo que, na realidade, o texto pode ser inteiramente permeado 

por descrições. 

 Retornando à Semiolinguística, Charaudeau (2016) pauta a distinção entre os modos 

descritivo e narrativo no tipo de visão de mundo construída pelo sujeito que vai descrever ou 

narrar e no papel desempenhado por cada um desses sujeitos, isto é, na função deles. Acerca 

dos papéis dos sujeitos ou de suas funções, Charaudeau (2016, p. 157, com grifos no original) 

diz que “o sujeito que descreve desempenha os papéis de observador (que vê os detalhes), de 

sábio (que sabe identificar, nomear e classificar os elementos e suas propriedades), de alguém 

que descreve (que sabe mostrar e evocar)”. Vale mencionar, nesse momento, que o autor não 

utilizou a palavra “narrador”. Isso se dá ao fato de que quem descreve não necessariamente é 

também narrador, pois nem todo texto descritivo é também narrativo. 

 Já para o papel do sujeito que narra, Charaudeau (2016, p. 157) afirma que esse 

“desempenha essencialmente o papel de uma testemunha que está em contato com o vivido 

(mesmo que seja de uma maneira fictícia), isto é, com a experiência na qual se assiste a como 

os seres se transformam sob o efeito de deus atos”. Não se mencionou a descrição, visto que 

narrar pode ser independente. O narrativo se configura, principalmente, no encadeamento 

progressivo de ações e transformações. 

 Isso tudo leva a crer que apenas um fato não é uma sucessão de ações nem uma 

transformação, logo, não pode ser uma narração. Talvez, caso haja a observação desse fato, 

seja uma descrição. Pode ser, também, que a sucessão de descrições estabeleça um 

encadeamento de transformações que origine uma narração. As possibilidades são várias, só 

não se deve fazer uma análise superficial dessas realizações, para evitar erros. 

 Tendo como base as definições dadas aos modos descritivo e narrativo, pode-se 

discorrer sobre o princípio de organização e sobre os discursos que são construídos: 

O discurso construído pelo Descritivo mantém-se integralmente (esgota-se) 

na sua manifestação, na sua superfície “descritora”. Não obedece a nenhum 

princípio de fechamento (eis porque não se pode resumi-lo), nem de lógica 

sintática além daquela que lhe é imposta pelo que lhe é exterior (pela 

margem de legibilidade). (CHARAUDEAU, 2016, p. 157, com grifos no 

original) 

 

 Fica nítido, com base no excerto anterior, que não há uma ordem correta ou ideal para 

se construir o texto pertencente ao modo descritivo, não havendo aquela ideia de “início, meio 

e fim”. Existem, claro, percursos mais amenos e agradáveis para estabelecer uma descrição, 

porém, o não cumprimento dessa máxima não prejudica o todo, diferentemente do que 
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ocorreria com o modo narrativo, em que predomina o tempo cronológico (mas não havendo 

prejuízos caso haja flashbacks). Ademais, por não ter trechos de maior relevância que outros, 

não é viável “escolher” as informações mais importantes em uma síntese, inclusive, porque 

descrições costumam ser subjetivas e esse caráter inviabiliza os resumos. 

 Na sequência, tem-se o outro discurso: 

O discurso construído pelo Narrativo dá-se em dois níveis: uma estrutura 

lógica subjacente à manifestação, espécie de espinha dorsal narrativa, e uma 

superfície semantizada que se baseia na estrutura lógica e, ao mesmo tempo, 

joga com ela, a ponto de transformá-la. Esse discurso obedece a um 

princípio de fechamento e de lógica sintática que permite fazer operações de 

redução ou de amplificação em torno da espinha dorsal da narrativa. 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 157, com grifos no original) 

 

 No modo narrativo, pois, é necessário ter o famoso “início, meio e fim”, que funciona 

como a lógica tradicional da história narrada. Nesse caso, é possível resumir a narrativa com 

base nos principais elementos, podendo estes serem os conhecidos “elementos da narrativa”, 

trabalhados na Escola Básica: narrador observador ou personagem; personagens; espaço / 

lugar / cenário; tempo; enredo; clímax / ápice / complicação; desfecho / solução. Da mesma 

forma, é possível ampliar o texto, trazendo acontecimentos novos e/ou descrições mais 

detalhadas ou anteriormente desconhecidas. Mais uma vez, o modo descritivo se faz presente, 

entrelaçando-se ao narrativo. Sobre a “espinha dorsal”, pode-se dizer que é o enredo da 

história, em que prevalece um mesmo tipo de narrador, os mesmos personagens (em sua 

maioria) e uma ordem cronológica dos fatos (mesmo que em flashbaks, a ordem não pode ser 

trocada), com o previsível clímax e o esperado desfecho. 

 Com essa espinha dorsal do modo narrativo, é possível fazer uma comparação. Na 

obra Fico à espera... (2007), que é uma narrativa bem complexa, fora do padrão esperado, um 

elemento visual facilita o entendimento: é o fio vermelho que liga os personagens, as páginas 

e os ciclos de vida. Esse elemento funciona como a espinha dorsal desse texto tão difícil, até 

para adultos letrados. 

 Dedicando-se mais especificamente ao modo narrativo, Charaudeau (2016) estabelece 

a “lógica narrativa” e define seus três componentes: actantes, processos e sequências. Os 

primeiros desempenham papéis relacionados à ação da qual dependem; os segundos unem os 

actantes, orientando e determinando os acontecimentos; os terceiros entrelaçam os dois 

anteriores (actantes e processos) no objetivo da narrativa de acordo com os princípios de 

organização. 
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 Dentro do último componente, as sequências, Charaudeau (2016) elenca uma série de 

princípios. Destaca-se o princípio da intencionalidade, que ordena as sequências narrativas 

segundo a tríade de base posta a seguir: 

 

Quadro 9: 

(1) (2) (3)  

Estado inicial 

 

Falta 

Estado de atualização 

 

Busca 

Estado final 

 

Resultado em relação 

ao objeto da Busca 

(+) êxito 

 

(-) fracasso 

 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 168) 

 

 Charaudeau (2016), na sequência da apresentação desse último quadro, dissertará 

sobre cada uma das colunas. Na de número um, há um estado inicial em que surge uma 

“falta”, inaugurando-se a possibilidade de um processo de “busca” para a ocupação ou o 

preenchimento dessa “falta”. Naturalmente, na segunda coluna há uma atualização: de fato, 

começa a ocorrer aquela “busca” por um “objeto” que preenche a “falta”. Na sequência, na 

coluna três, conclui-se o processo e finaliza-se o ciclo: encontrou-se ou não o “objeto”, 

podendo então o final / desfecho ser positivo ou negativo. 

 Esse ciclo parece se repetir várias vezes nos dois títulos de Silverstein (2018a, 2018b) 

estudados neste trabalho. No campo do literal, afirmaria-se que é justamente a narrativa sobre 

uma falta, passando pelo estado de atualização que é a busca pelo objeto que supre a falta, e 

chegando ao estado final de êxito ou fracasso na busca pelo objeto. Na maioria das vezes, o 

resultado é negativo ou momentaneamente positivo. Embora haja esse roteiro repetidas vezes, 

trata-se de livros com outras mensagens por trás. Contudo, não se pode negar que esse 

princípio da intencionalidade se faz presente, ou, melhor dizendo, rege a construção das obras. 

 Para finalizar, e aproveitando o gancho dado pela menção a Silverstein (2018a, 2018b) 

e suas obras, Charaudeau (2016) também discorre sobre os componentes da encenação 

narrativa e destaca o dispositivo narrativo. Todas as narrativas dependerão dessa encenação 

narrativa, que articula dois espaços de significação: um espaço externo ao texto (extratextual) 

e um espaço interno ao texto (intratextual). Essas nomenclaturas, levando em consideração de 

que são estipuladas por Charaudeau (2016), levam a uma associação com o circuito do ato de 
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linguagem, que determina também dois espaços e quatro seres: dois protagonistas e dois 

parceiros. Nesse sentido, pondera-se que 

quem conta (uma história) não é quem escreve (um livro) nem quem é (na 

vida). Dito de outra forma, embora aparentemente seja uma mesma pessoa, 

como na autobiografia, não se pode confundir o indivíduo, ser psicológico e 

social, o autor, ser que escreveu, por exemplo, um romance, e o narrador, 

“ser de papel” que conta uma história. (CHARAUDEAU, 2016, p. 184, com 

grifos no original) 

 

 Do mesmo modo, era de se esperar, 

a mesma observação pode ser feita a propósito do leitor: não se pode 

confundir tal indivíduo com o leitor real em que ele se torna e ao qual é 

pedido um mínimo de competência de leitura; nem este leitor real com o 

leitor, “ser de papel”, que se acha implicado como destinatário de uma 

história contada por um narrador. (CHARAUDEAU, 2016, p. 184-185, com 

grifos no original) 

 

 Essa discussão já foi travada no capítulo três, porém, aqui é retomada pelo próprio 

Patrick Charaudeau (2016), uma vez que, ao discorrer sobre o modo narrativo, sugere 

novamente esses conceitos. Estabeleceu-se aqui, portanto, a relação explícita com as noções 

de eu-enunciador; eu-comunicante; tu-destinatário; e tu-interpretante. Ademais, com as de 

Scriptor e de Lector também. Cabe, somente, um adendo: Charaudeau (2016) põe claramente 

o narrador como pertencente ao espaço (circuito) interno, dos sujeitos discursivos. Para 

melhor ilustrar, anexou-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 10: 

 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 184) 
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 Deve-se ponderar, com cautela, que o quadro 10 aproxima visualmente indivíduo e 

escritor na extremidade esquerda, bem como indivíduo e competência de leitura na 

extremidade direita. Essa aproximação é apenas visual e facilitadora, visto que, no texto em 

prosa, Charaudeau (2016) deixa claro que também há diferenças entre o ser “de carne e osso” 

e o ser que ocupa uma função social no ato de linguagem. A única semelhança é que ambos 

encontram-se no circuito externo, do fazer. Para complementar, tem-se Charaudeau (2016, p. 

184, com grifos no original): 

O dispositivo da encenação narrativa compreende, por conseguinte, quatro 

sujeitos ligados dois a dois de maneira não simétrica, mas ligadas igualmente 

entre si de um espaço a outro, podendo estar presentes numa mesma 

narrativa, de maneira explícita ou implícita e sob diferentes formas.  

 

 Mais uma vez, deve-se considerar que o trecho em destaque se refere ao quadro 7, por 

isso se fala em apenas quatro e não seis interagentes. Para ratificar essas ideias e a 

importância de se desmembrar esses sujeitos, Charaudeau (2016) condena a famosa pergunta 

“o que o autor quis dizer?”, reduzindo todo o dispositivo narrativo e os quadros sobre o ato de 

linguagem e suas especificidades a um único sujeito. Na sua visão, esse questionamento 

estaria errado, pois o autor deve ser descartado para fins de análise linguística. 

 Por fim, vale mencionar, o modo narrativo é extenso e repleto de aprofundamentos. 

Para esta pesquisa, que versa sobre três obras ilustradas consideradas infantojuvenis, alguns 

pontos da Teoria Semiolinguística não foram explicitados ou analisados. Considera-se que, 

neste trabalho, as teorias mais voltadas especificamente para a Literatura e para a Literatura 

Infantojuvenil também devem ter espaço e, por isso, este capítulo se divide entre essas teorias. 
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6 UMA NOVA LITERATURA OU UMA NOVA CLASSIFICAÇÃO? 

 

Os melhores livros são aqueles que estabelecem 

um compromisso entre o que as crianças podem 

entender sozinhas e o que podem compreender 

por meio de um esforço da imaginação que seja 

suficientemente compensado. (Teresa Colomer) 

 

 Neste capítulo, que em muito se baseia nos anteriores, principalmente, devido às 

concepções de sentido de discurso (CHARAUDEAU, 2016), de imaginário sociodiscursivo 

(CHARAUDEAU, 2018a), de contrato de leitura (EMEDIATO, 2007) e de narrativa (HUNT, 

2010; CHARAUDEAU, 2016), pretende-se discorrer sobre as possíveis classificações para a 

literatura aqui analisada. Acredita-se que podem convergir com algumas recentes 

nomenclaturas, como “literatura crossover”, de Sandra Beckett (2009) e “literatura 

transversal”, usada informalmente em entrevistas pela professora portuguesa Ana Margarida 

Ramos (2014, 2017).  

 Para isso, será necessário, primeiramente, abordar possíveis fases ou etapas, muitas 

vezes relacionadas a idades, que costumam nortear as categorizações clássicas. Assim, 

utilizam-se estudos, principalmente, de Nelly Novaes Coelho (2000), Teresa Colomer (2017) 

e Vicent Jouve (2002). Com os materiais desses autores, especialistas na área, não se verifica 

a análise equivocada de que imagem ou ilustração são menores, menos importantes ou 

somente facilitadores. Ademais, não se observa o erro de considerar imagem ou ilustração 

como determinantes na destinação de livros, como se o visual exigisse menos ou como se 

fosse apenas para crianças. 

 

 

6.1 As fases da literatura para crianças e jovens 

 

Nelly Novaes Coelho, professora e pesquisadora da área de Literatura Infantil e 

Juvenil, trabalha com a ideia de que a criança pode apresentar estágios psicológicos 

relacionados à literatura. Teresa Colomer, filóloga e pesquisadora da mesma área, não 

debruça seus trabalhos sobre a temática das fases e das idades dos leitores mirins. A respeito 

disso, inclusive, propõe: 

Os estudos sobre a compreensão dos livros infantis tentaram graduar as 

características das narrativas numa escala de maior ou menor facilidade. 

Majoritariamente fizeram-no de uma perspectiva exclusivamente 

psicológica, a partir das teorias de Piaget. Outra forma de proceder foi 
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analisar os textos a partir de fórmulas linguísticas de legibilidade. Mas nem o 

estudo do leitor nem o do texto, em si mesmo e separadamente, podem 

lanças luz sobre os limites aproximados da compreensão das histórias e 

qualquer generalização de fórmulas de laboratório está condenada ao 

fracasso. A melhor forma de lançar luz sobre um campo tão complexo como 

o que é compreensível para as crianças parece ser a de analisar o itinerário 

completo de leitura que configurem os textos desde a infância até a 

adolescência para ver como se inter-relacionam e o que ensinam ao leitor, 

entender que os textos refletem a experiência social sobre o que é 

compreensível para umas e outras idades ou tipos de leitor e, ainda, observar 

a interpretação que as próprias crianças fazem dos livros que leem. 

(COLOMER, 2017, p. 30-31) 

 

Colomer (2017) inicia o trecho anterior citando Piaget. De fato, no passado, as 

categorizações se baseavam na psicologia piagetiana. No entanto, algumas de suas teorias 

foram refutadas posteriormente. É de se destacar, ainda, que para a época foram um avanço e 

que parcela notória dos estudos posteriores tomaram essa linha cognitiva como base. Ficou 

claro também que a autora não concorda com as classificações superficiais, que 

desconsideram texto e leitor, que sugerem “fórmulas”. Coelho (2000) não segue fórmulas, 

mas sim estudos. Ademais, a professora brasileira não impunha livros, apenas os sugeria, 

sempre reafirmando que as idades eram aproximadas. 

Para Coelho (2000, p. 32), é necessária a “adequação dos textos às diversas etapas do 

desenvolvimento infantil/juvenil”. A autora ressalta, acerca dessas etapas, que pode haver 

divergência e que, principalmente, o fator primordial não é a idade, sendo esta apenas um 

norte para a categorização, como se observa: 

Embora a evolução biopsíquica das crianças, pré-adolescentes e adolescentes 

divirja de uns para outros (dependendo dos muitos fatores que se conjugam 

no processo de desenvolvimento individual), a natureza e a sequência de 

cada estágio são iguais para todos, conforme o prova a psicologia 

experimental. Assim, a inclusão do leitor em determinada “categoria” 

depende não apenas de sua faixa etária, mas principalmente da inter-relação 

entre sua idade cronológica, nível de amadurecimento biopsíquico-afetivo-

intelectual e grau ou nível de conhecimento/mecanismo da leitura. Daí que 

as indicações de livros para determinadas “faixas etárias” sejam sempre 

aproximadas. (COELHO, 2000, p. 32, com grifo no original) 

 

Com base nisso, a pesquisadora propõe alguns princípios orientadores para a escolha 

de livros adequados para cada uma das categorias idealizadas por ela. Essas categorias, 

apoiadas em “uma evolução considerada normal” (COELHO, 2000, p. 32, com grifo no 

original), dividem-se em duas etapas44 maiores, pré-leitor e leitor, sendo estes ainda 

                                                           
44 Escolheu-se o termo “etapas”, visto que se acredita na ideia de que não são momentos independentes, um 

depende intrinsecamente do outro. Além disso, espera-se que cada momento seja, de fato, uma etapa de uma 

conquista maior, que é o domínio completo da leitura, de forma autônoma, independente e crítica. Assim, cada 

momento é uma etapa de um ciclo maior. 
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desdobrados em mais especificações. O que é determinante, nesse primeiro momento, é o 

fator “não alfabetizado” e o fator “sendo alfabetizado” ou “já alfabetizado”. Para ilustrar, 

estipulou-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 11: 

Alfabetização: Estágio: Idade aproximada: 

Não alfabetizado Pré-leitor Dos 15 meses aos 6/7 anos 

Alfabetizando ou alfabetizado Leitor iniciante A partir dos 6/7 anos 

Alfabetizado Leitor em processo A partir dos 8/9 anos 

Alfabetizado Leitor fluente A partir dos 10/11 anos 

Alfabetizado Leitor crítico A partir dos 12/13 anos 
 

Criação própria, com base em Coelho (2000, p. 33-40) 

 

Para começar a explanação de cada um dos estágios estipulados por Coelho (2000), é 

necessário demonstrar o desdobramento que ocorre dentro do primeiro estágio: há uma 

diferenciação entre “primeira infância” e “segunda infância”, como demonstra o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 12: 

Alfabetização: Estágio: Fase: Idade aproximada: 

Não alfabetizado Pré-leitor Primeira infância Dos 15/17 meses aos 3 anos 

Não alfabetizado Pré-leitor Segunda infância A partir dos 2/3 anos 

Criação própria, com base em Coelho (2000, p. 33) 

 

Segundo Coelho (2000), no primeiro estágio, a presença do adulto é primordial. Na 

primeira fase, a criança está aprendendo a conhecer, reconhecer e nomear o mundo à sua volta 

– internalizando língua e linguagens, por isso, essa dimensão é mais fisiológica (JOUVE, 

2002). Junto disso, há o impulso natural de tocar nos objetos, pegando-os ou não, chamado de 

“invenção da mão”. Essa atitude tende a diminuir gradativamente à proporção que a idade 

avança, no entanto, cabe destacar que uma ação muito comum se mantém: a tentativa de virar 

ou até de pular as páginas de um livro quando a leitura é mediada, seja por gostar da história, 

seja por não gostar. 
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Já a segunda fase é a partir dos 2 ou 3 anos, aproximadamente. É mais egocêntrica e 

voltada para a comunicação verbal – logo, também neurofisiológica, segundo Jouve (2002). O 

momento com o livro é tido como uma brincadeira e exige a presença de um adulto, que a 

norteia. A ludicidade é o principal fator na descoberta do mundo concreto e do mundo da 

linguagem. A respeito dessa fase, Coelho (2000, p. 33) diz que “tudo o que acontece ao redor 

da criança é, para ela, muito importante e significativo. Os livros adequados a essa fase devem 

propor vivências radicadas no cotidiano familiar à criança” (com grifo no original). 

Nesse primeiro estágio, então, deve haver um predomínio absoluto da imagem, que 

pode se materializar em forma de gravura, ilustração, desenho ou outros. Não devem aparecer 

palavras ou, quando aparecem, devem ser em sintagmas breves. Nesse sentido, os livros de 

Silverstein (2018a, 2018b) e Cali (2007) poderiam ser adequados, devido às breves 

construções verbais e ao predomínio da ilustração, que se faz autônoma em alguns trechos. 

No entanto, verifica-se uma ilustração predominantemente em tons de preto e branco em 

ambos, de modo que a ausência do colorido desperta pouca curiosidade nos pequenos. Em 

paralelo, têm-se as temáticas, muito profundas para aqueles que ainda estão aprendendo e 

internalizando a linguagem. 

Retomando o quadro 11, o segundo estágio, que se chama “leitor iniciante”, seria a 

partir dos 6 ou 7 anos, aproximadamente. Seguindo o previsto pelas leis brasileiras, o 

indivíduo deve estar sendo alfabetizado ou já ter concluído esse ano da escolaridade básica. 

Por isso, acredita-se que já há conhecimento ou até domínio do código linguístico, permitindo 

o reconhecimento das letras, das sílabas e das palavras. A presença do adulto ainda é 

importante, como agente estimulador, para que o leitor encontre no livro as relações entre os 

sinais (gráficos e imagéticos) e o mundo real, superando, inclusive, os sentidos implícitos. 

Sobre o aspecto composicional do texto verbo-visual adequado ao leitor iniciante, 

Nelly Novaes Coelho (2000, p. 35) diz que “a imagem ainda deve predominar sobre o texto” 

(com grifos no original). Aqui, deve-se compreender como texto tanto um texto verbal 

independente, quanto uma parte verbal integrada à parte visual. A fala de Coelho (2000) traz a 

ideia de que a ilustração ainda deve ser mais forte, mais comunicante e mais chamativa que 

passagens verbais.  

Fatores positivos e esperados, que ajudam a cativar o leitor, são o humor, a graça e a 

comicidade, que se mantêm no estágio seguinte. A respeito desse tema, Colomer (2017, p. 39) 

traça suas observações: 

O humor nos livros para os pequenos exige um progresso na capacidade de 

distanciamento. Essa etapa se baseia na inversão ou transgressão das normas 
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de funcionamento do mundo que eles já dominam. Os equívocos ou os 

exageros configuram uma parte importante do humor que compreendem. 

Um osso que pergunta se deve pôr as calças pela cabeça é engraçado porque 

a criança se sente superior, ela sabe como se deve colocar e diz “não” rindo. 

A desordem dos objetos ou a desobediência a normas e tabus apelam à 

complacência pela transgressão de uma repressão já interiorizada. 

 

A presença desses traços humorísticos, então, tende a estimular ainda mais o leitor, 

que se sente, de certa forma, superior aos personagens dos livros. Quando isso ocorre, ele se 

sente capaz de continuar no mundo da leitura e possivelmente arriscará títulos que demandam 

mais amadurecimento, por exemplo. 

Sobre a composição da história dessa segunda fase, Coelho (2000) diz que deve ter 

início, meio e fim, com algum clímax bem marcado (apenas um), mas que não fuja de uma 

linearidade simples. Por essa ótica, os principais livros deste estudo não estariam tão 

adequados. Todos os três têm ciclos e sequência que iniciam e findam dentro de uma história 

maior, como pequenas narrativas espirais dentro de uma grande narrativa principal complexa. 

Na história de Cali (2007), cada nova pequena narrativa se inicia com a expressão negritada 

“Fico à espera”, como se observa na figura 36, que contempla o início dos dois primeiros 

ciclos: infância e relacionamento romântico. 

 

Figura 36 
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(CALI, 2007, p. 02-03 e 10-11) 

 

Destaca-se, aqui, que a unidade de significação do livro é a página-dupla. Porém, 

devido às medidas da obra física, optou-se pela reprodução em páginas separadas, para a 

leitura das estruturas verbas e para a análise minuciosa dos signos visuais. Segue, na próxima 

figura, mais um exemplo de início de pequena narrativa, comprovando que se inicia com o 

mesmo enunciado sempre. Deve-se observar, nas ilustrações, a lágrima no rosto da mulher e, 
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posteriormente, o formato acentuado da barriga dela, indicando a gravidez. Esses detalhes 

corroboram que é, de fato, um livro ilustrado. 

 

Figura 37 
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(CALI, 2007, p. 16-17 e 24-25) 

 

Corroborando a ideia de que não se adequam a esse estágio, o clímax de cada ciclo 

não é muito bem marcado, de acordo com a análise anterior. Em somatória, nas três histórias, 

não predominam trechos engraçados, predominam passagens reflexivas, sobre as relações 

humanas e o ciclo da vida, com exceção desta, do segundo título de Silverstein (2018b): 

 

Figura 38 
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(SILVERSTEIN, 2018b, p. 18-21) 

 

 Na figura 38 (do segundo livro, cujo protagonista é a parte triangular), após uma 

sequência de encaixes diversos que não permitiam o rolamento, aparecem outras tentativas. 

Na última, da segunda página-dupla da figura 38, os pequenos costumam rir, devido à posição 

engraçada e fora do comum, e à quebra de expectativa. Outro fator que contribui para essa 

reação são os traços humanos mais bem marcados nessa cena. O sorriso da parte maior 

aparece bem acentuado, de modo que fica clara a felicidade ou a diversão do momento. O 

olhar para cima também pode trazer a ideia do relaxamento, enquanto a parte pequena, em 

cima, equilibrando-se, tentando encontrar o outro, está séria, tensa, enrijecida, amedrontada. 

Corroborando uma fala anterior de Colomer (2017) acerca do humor, o pequeno leitor tende a 

reagir ao trecho pensando “nem eu faria isso” ou “é óbvio que esse não sabe nada de nada”. 

 A questão dos traços humanos bem marcados é proposta por Coelho (2000). Para ela, 

os personagens para o leitor iniciante podem ser reais (seres humanos) ou 

simbólicos/representativos (animais, plantas, objetos), “mas sempre com traços de caráter ou 

comportamento bem nítidos. Isto é, com limites precisos entre bons e maus, fortes e fracos, 

belos e feios, etc.” (COELHO, 2000, p. 35). Dessa forma, as características humanas devem 

ser transpostas para as representações de maneira antropomorfizada e explícita – o que nem 

sempre acontece. 
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 Teresa Colomer (2017, p. 36) parece ir ao encontro dessas últimas ideias quando 

escreve que 

os livros para as primeiras idades se acham enormemente povoados por 

animais humanizados. Alguns têm mais tradição literária do que outros, 

embora se possa dizer que a ampliação humorística produzida nas últimas 

décadas não deixou de fora praticamente nenhum por muito exótico ou 

extravagante que fosse, tal como jiboias, crocodilos, corujas, piolhos (...). 

Também a globalização do mercado e os contos próprios de outras culturas 

introduziram animais antes pouco presentes em nossos livros. No entanto 

temos que reconhecer que ursos e ratos são há muito tempo as estrelas dos 

contos, talvez porque suas características e conotações parecem adequadas 

para favorecer a identificação infantil. 

 

 A presença do animal humanizado é bastante comum e parece ter sucesso garantido 

entre os pequenos. Embora em A parte que falta e sua continuação (SILVERSTEIN, 2018a, 

2018b) os personagens não sejam animais, são formas geométricas não humanas, mas 

humanizadas e graciosas, tendendo a agradar o público infantil. Posteriormente, Colomer 

(2017, p. 36) continua: 

A figura do animal também se utiliza para criar uma certa distância entre o 

leitor e uma história especialmente transgressora das normas sociais ou 

muito dura efetivamente. Com efeito, o impacto de acontecimentos como a 

morte dos personagens ou a excitação produzida pela violação das normas de 

conduta será menor se os atores não forem humanos. (...) Também fica claro 

que animais podem cometer livremente ações terríveis e proibidades aos 

humanos, como invadir a casa de outros animais ou rebelar-se contra os 

humanos adultos. 

 

 Destacam-se pontos importantíssimos agora. A forte presença de seres não humanos, 

mas com características humanas, auxilia tanto na aproximação, quanto no distanciamento, a 

depender da ótica e do objetivo. De todo modo, parece ser nítida a conclusão de que trazer 

animais para as histórias infantis é algo positivo e agregador. 

 Depois, chega-se ao “leitor em processo”, após os 8 ou 9 anos, aproximadamente. O 

mecanismo da leitura já deve ser dominado, permitindo o interesse, a curiosidade e o 

questionamento em relação aos livros. Operações mentais também já são realizadas, devido à 

organização do pensamento lógico. O adulto se torna importante para incentivar a leitura, para 

solucionar dificuldades previstas e para provocar atividades pós-textuais. O tempo de 

concentração já aumenta, tornando-se mediano. 

 Acerca da composição dos livros, Coelho (2000, p. 36) sugere a “presença das 

imagens em diálogo com o texto”, sendo os “textos escritos em frases simples, em ordem 

direta e de comunicação imediata e objetiva” (COELHO, 2000, p. 36, com grifos no original). 
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A expressão “em diálogo” utilizada pela autora parece convergir com a predominância dos 

livros ilustrados, que têm uma forte relação entre as parcelas textuais.  

 Porém, os livros dessa fase não se limitam aos ilustrados, podem ser com ilustração, 

somente exigem esse caráter dialógico entre os textos (ou parcelas), aproximando-se de uma 

linguagem verbo-visual única. Esse tipo de composição exige do leitor uma análise em 

conjunto do verbal e do visual, além de exigir uma atenção específica para a imagem, muitas 

vezes preterida. Os detalhes, nesse aspecto, importam muito, por isso, os livros desta pesquisa 

poderiam se adequar a esse estágio. Um exemplo dessa integração entre verbal e visual estaria 

na figura 39, do livro ilustrado de Cali (2007). 

 

Figura 39 

 

 

(CALI, 2007, p. 39; p. 41) 

 

 Na figura 39, tem-se a imagem como fator muito relevante para a compreensão, além 

de garantir ao texto literário uma poética específica. Lembrando se tratar de páginas-duplas, 

na página 38, o enunciado é “... de que ela não sofra mais”. Na página-dupla anterior, sugere-
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se uma consulta médica e um diagnóstico. Por fim, nas páginas 40 e 41, sem palavras, lê-se 

apenas a ilustração, profunda, que descreve o desfecho da situação de doença. A leitura atenta 

e minuciosa dessas páginas, assim como no restante do livro, comprova que talvez o título se 

adeque à indicação para o “leitor em processo”. 

 Por outro lado, verifica-se, em conjunto da poética especial, um tema delicado, 

ilustrações repletas de sentidos implícitos, que exigem um conhecimento inferencial. Muitos 

adultos podem ter impasses devido a não terem vivido o que é colocado entre palavras e 

imagens: situações difíceis da vida. 

 A partir de cerca dos 10 ou 11 anos, o leitor já deve ser “fluente”, seguindo a 

classificação do quadro 11. Nessa ocasião, há a consolidação do domínio da leitura e uma 

compreensão mais completa do mundo e, principalmente, do mundo representado nos livros. 

Já se observam uma leitura mais reflexiva e um tempo de concentração maior, que 

permitiriam o contato com as obras desta pesquisa. As de Silverstein (2018a, 2018b), por 

exemplo, têm mais de cem páginas e uma leitura minuciosa dura ao menos 20 minutos. Para 

complementar, Coelho (2000) também descreve essa fase como sendo aquela em que já se 

inicia a capacidade de abstração, logo, corrobora a ideia anterior. 

 Para a autora, o adulto não é mais necessário, o sujeito já é mais autônomo. Por ser a 

fase da pré-adolescência, normalmente com muitos conflitos externos e internos, é normal que 

o jovem recuse o apoio e se afaste no momento da leitura. Já começa a ser provável, nessa 

idade e com esse desenvolvimento da linguagem e da leitura (inclusive de mundo), uma 

interpretação maior da complexidade dos livros escolhidos. Os jovens já têm certas vivências, 

tanto no meio familiar quanto no meio escolar, e conhecimentos dos imaginários 

sociodiscursivos, devido à literatura e às outras artes (como filmes, novelas, seriados), por 

exemplo. Assim, transpõe-se a reflexão abstrata para a realidade concreta. 

 Prevalecem, nessa fase, livros em que as palavras predominem, inclusive sozinhas, 

sem imagens, que já são dispensáveis. Vale ressaltar, todavia, que o elemento visual, vez ou 

outra, desperta o interesse e até auxilia na retomada de conteúdos anteriormente explicitados – 

a imagem como ferramenta de retomada é muito vista em todos os estágios anteriores. A 

linguagem verbal já pode ser mais rebuscada e a argumentatividade se faz presente, tanto nas 

histórias (que questionam valores, por exemplo), quanto nos leitores (que questionam as 

histórias, si mesmos e o mundo). Essa argumentatividade, de certa forma, já se manifesta 

quando o leitor está em desenvolvimento, mas é mais notada nesta fase. 

 Em relação ao tipo textual, a narrativa é o que mais agrada. Personagens como heróis 

também são essenciais para resolver a complicação. Esses precisam ser humanos, já não há 
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mais como ser um animal, um objeto ou uma forma antropomorfizados, isto é, com 

características humanas, nem mesmo quando são bem marcadas, pois se exige esse senso de 

realidade. Contudo, a fantasia e a mágica ainda têm espaço, desde que contextualizadas dentro 

do campo da verossimilhança, porque a coerência já é um fator determinante para a aceitação 

dos fatos. Desse modo, segundo Coelho (2000, p. 38), 

os gêneros narrativos que mais interessam são os contos, as crônicas ou 

novelas, de cunho aventuresco ou sentimental, que envolvam grandes 

desafios do indivíduo em relação ao meio em que se encontra. A atração 

pelos mitos e lendas que expliquem a gênese de mundos, deuses e heróis; 

pelas novelas de ficção científica (que antecipam o futuro) ou policiais (que 

desafiam a argúcia da inteligência); ou pelos argumentos realistas que 

enfoquem os deserdados da sorte ou os problemas que, no cotidiano, se 

opõem à plena realização de cada um; etc. (com grifos no original) 

 

 É por isso que, nesse momento, agradam temas como mitologias, especialmente a 

greco-romana, mas recentemente também a egípcia e, ainda, a conhecida série de romances 

Harry Potter. A mesma autora destaca que, mesmo dentro desses gêneros, já se tem uma 

abertura para o amor, para o romance romântico, o que converge com o adentramento na 

adolescência, em que se descobre o amor e se costuma viver relacionamentos amorosos. 

 Por fim, chega-se ao último estágio, com base no quadro 11, agora atualizado e 

expandido no quadro 13. No nível mais autônomo e argumentativo, há a fase do leitor crítico, 

a partir dos 12 ou 13 anos, aproximadamente. Com o total domínio do artifício da leitura, as 

reflexões são em graus mais abstratos e profundos. Seguindo a tendência da fase anterior, o 

adolescente está mais propício à temática das relações – por essa ótica as obras desta pesquisa 

se encaixariam. A crítica reina, provocando um incômodo no leitor, pois nesse momento a 

literatura não é mais só prazer e fruição. Esse é o momento de ler, se incomodar, se revoltar, 

repensar, ressignificar e assumir posições perante aquilo que se lê. O adulto não precisa mais 

provocar o jovem para que este chegue a essa atitude, ela passa a ser natural e esperada.  
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Quadro 13: 

Alfabetização: Estágio: 
Tempo de 

concentração: 

Idade 

aproximada: 
Dimensão: 

Não 

alfabetizado 

Pré-leitor: 

primeira infância 
Baixíssimo 

Dos 15 meses 

aos 3 anos 
Neurofisiológica 

Não 

alfabetizado 

Pré-leitor: 

segunda infância 
Baixíssimo 

A partir  

dos 2/3 anos 
Neurofisiológica 

Alfabetizando 

ou alfabetizado 
Leitor iniciante Baixo 

A partir  

dos 6/7 anos 
Cognitiva 

Alfabetizado 
Leitor 

em processo 
Intermediário 

A partir  

dos 8/9 anos 
Argumentativa 

Alfabetizado Leitor fluente Elevado 
A partir  

dos 10/11 anos 
Argumentativa 

Alfabetizado Leitor crítico Elevadíssimo 
A partir  

dos 12/13 anos 
Crítica 

 

Criação própria, com base em Coelho (2000, p. 33-40) e em Jouve (2002, p. 17-30) 

  

 Esse posicionamento crítico ou até técnico do último estágio é o mais complexo de ser 

alcançado. Pontua-se, então, que nem todos atingem-no, mesmo dentro das condições 

normais. É exatamente por isso que as fases de Coelho (2000), explicitadas no quadro 13, são 

relacionadas às idades aproximadas, com “a partir de”, e não com “dos 10 aos 12 anos”, por 

exemplo. As características de determinada fase podem ser dominadas, mas, o leitor pode 

estagnar nelas e, mesmo com a idade avançando, não aprofundar sua capacidade de leitura 

mais avançada, do estágio posterior. Isso pode acontecer entre as últimas fases e entre as 

iniciais, de forma que, à medida que elas avançam, a possibilidade de estagnação se eleva. 

 Além desse fator, considera-se a ineficácia do ensino brasileiro. Há jovens, adultos e 

idosos, por exemplo, não alfabetizados, alfabetizando ou somente no nível da alfabetização, 

sem o letramento. Este seria, na visão de Magda Soares (2009, p. 18), “o resultado da ação de 

ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social 

ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. 

 Por isso, não é viável assumir essa divisão em fases como verdade absoluta, como 

pertinente a todos os casos. O Brasil é muito plural, com muitas deficiências e muitas 

sequelas do passado – e ainda do presente sendo perpetuadas. Para esses leitores ainda 
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iniciantes ou em desenvolvimento, só que não mais infantis, seria aparentemente ideal ler os 

livros analisados aqui. Silverstein (2018a, 2018b) aborda relacionamentos e Cali (2007), o 

ciclo da vida. Essas temáticas se adaptam muito bem a essas faixas etárias e agradam esse 

público. É muito difícil, com a idade mais avançada, despertar o interesse pelo mundo da 

leitura, uma vez que não há obras de fácil acesso ou domínio com temas mais maduros. 

Quando esses temas aparecem, são de forma mais densa, além da capacidade até então 

desenvolvida pelo novo leitor. 

 De modo geral, analisando as divisões propostas por Nelly Novaes Coelho (2000) e as 

obras principais deste trabalho, não é viável encaixá-las em nenhuma das classificações. Há 

muitos fatores em comum com praticamente todas as etapas, com exceção da primeira, 

chamada de “pré-leitor”. Assim sendo, não se pode excluir os livros delas e pode-se sugerir a 

leitura mediada das obras em todos esses momentos, porém sem a garantia de sucesso efetivo.  

Para concluir, é importante ressaltar que, embora antes dos estágios finais não haja a 

abstração e a racionalização do sentido “maior” do texto, pode existir a capacidade de 

identificação com o personagem. Os pequenos leitores se projetam na história e, mesmo sem a 

consciência das frequentes analogias, podem se colocar no lugar dos personagens e sentir 

tudo. Cabe, nesse aspecto, citar Nikolajeva e Scott (2011, p. 14), que propõem: 

Cada nova releitura, tanto de palavras como de imagens, cria pré-requisitos 

melhores para uma interpretação adequada do todo. Presume-se que as 

crianças sabem disso por intuição quando pedem que o mesmo livro seja lido 

para elas em voz alta repetidas vezes. Na verdade, elas não leem o mesmo 

livro; elas penetram cada vez mais fundo em seu significado. É muito 

comum os adultos perderem a capacidade de ler os livros ilustrados dessa 

maneira, porque ignoram o todo e encaram as ilustrações como meramente 

decorativas. É quase certo que isso seja relacionado com a posição 

dominante da comunicação verbal, particularmente a escrita, em nossa 

sociedade, embora ela esteja em declínio em gerações educadas na televisão 

e agora nos computadores.  

 

Tendo como objeto de análise as literaturas de Silverstein (2018a, 2018b) e Cali 

(2007), o processo com o adulto já letrado é o inverso do acima descrito: ele passa a enxergar, 

a cada leitura, mais possibilidades interpretativas na relação verbo-visual – talvez porque não 

seja uma literatura propriamente ou somente infantil. Ademais, casos de pequenos leitores 

solicitarem a releitura podem ser, de fato, verificados com as obras analisadas. Contudo, em 

um estudo comparativo com outras obras famosas por serem consideradas adequadas tanto 

para adultos, quanto para crianças, como O pequeno príncipe (SAINT-EXUPÉRY, 1994) e A 

árvore generosa (SILVERSTEIN, 2002), fica nítido que a probabilidade de envolvimento dos 
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pequenos com os enredos principais desta pesquisa – de Silverstein (2018a, 2018b) e Cali 

(2007) – é menor. Isso ocorre, principalmente, porque 

muitos livros ilustrados são claramente destinados a crianças pequenas e 

adultos sofisticados, comunicando-se em diversos níveis com ambos os 

públicos. (...) É evidente que o melhor público é um time de adultos e 

crianças reunidos, cada um oferecendo seus pontos fortes especiais. 

(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 39). 

 

No entanto, isso não vale para todas as obras ilustradas, como se observa no corpus 

desta pesquisa. Indo à psicologia cognitiva, é válido mostrar que as “abstrações” – 

predominantes nas narrativas das partes que faltam e da espera – são operações intelectuais e 

ocorrem na leitura dos livros eleitos. Formam-se significações implícitas e inferências devido 

às metáforas com a vida. Estas se constroem por meio da linguagem figurada que, pelo viés 

acima apresentado, é mais bem entendida por indivíduos no estágio operatório formal, com 12 

anos em média. No entanto, em relação à idade, não se pode traçar um padrão ou uma certeza, 

há variações diversas e esperadas. Livros infantis como esses, portanto, são mais apropriados 

para o último estágio descrito por Nelly Novaes Coelho (2000), embora não haja uma 

adequação perfeita a esse determinado estágio. Há convergências e divergências a todas as 

etapas.  

Para contribuir, Hunt (2010, p. 91) discute essa noção: “na maioria das vezes, 

podemos dizer que, em estágios diferentes, as crianças terão atitudes variadas em relação à 

morte, ao medo, ao sexo, a perspectivas, ao egocentrismo, à causalidade etc”. 

Abstrair os implícitos, logo, se caracteriza como tarefa difícil para crianças pequenas. 

Completar as lacunas do texto, então, com inferências, é algo quase improvável, visto que há 

pouca bagagem na sua memória. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que ocorreram problemas 

na validação do contrato. Os efeitos visados por Silverstein (2018a, 2018b) e Cali (2007) 

podem não ser alcançados, ainda que a leitura do explícito seja concluída. 

À vista disso, a seguinte proposição de Hunt (2010, p. 34) pode ser, de certa maneira, 

questionada, pois ele fala sobre um problema: 

Articular as repostas e os processos receptivos de leitores que não são nossos 

pares, em termos de experiência e conhecimento, o que é uma maneira 

conveniente de enfatizar que realmente não existe essa ideia de um leitor 

equivalente – de fato, em geral, comodamente esquecido na crítica literária! 

Tão importante quanto, e nada óbvia, é a sugestão de Crago de que as 

“reações das crianças à literatura provavelmente não diferem em nada 

relevante das reações dos adultos, dado que a comparação é feita entre 

crianças e adultos cuja articulação e sofisticação são mais ou menos 
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equivalentes”45. O que difere é a resposta em vários estágios de 

desenvolvimento e níveis de habilidade. A crítica da literatura infantil é 

obrigada (como tantas vezes ocorre, a aceitar em seu seio conceitos lógicos e 

complexos (tais como a não universalidade da percepção) que a crítica 

literária “adulta” convenientemente ignora. (com grifos no original) 

 

Em um primeiro momento, ele fala que as reações não diferem e, depois, que a 

resposta é que difere, devido às razões, provavelmente, aqui estipuladas pelo viés da 

psicologia. 

Por isso tudo, a mediação de leitura é importante. Contudo, é um desafio para o 

mediador mostrar os implícitos e estimular as inferências, pois estas são pessoais. Vale 

enfatizar que alcançar as mesmas inferências que o autor e (o) ilustrador projetou(aram) é 

utópico e que isso não é necessário para a validação do contrato. Para esta, basta a 

decodificação dos implícitos, pois sabe-se, por exemplo, que Shel Silverstein, autor de A 

árvore generosa (2001), não escreveria simplesmente sobre uma bola que cai em buracos e 

tromba contra paredes. 

 

 

6.2 Literatura crossover 

 

 Partindo da explanação anterior sobre as categorizações postuladas por Nelly Novaes 

Coelho (2000), com alguns exemplos do corpus desta pesquisa, observou-se que, embora 

cautelosas, nem sempre os livros se encaixam perfeitamente às “gavetas” estipuladas. 

Determinadas obras parecem se encaixar, por um lado, em uma classificação mais inicial e, 

por outro, em uma mais avançada. Seria necessário, então, repensar as categorias? Aumentar 

o tamanho das “gavetas”? Ou criar uma que recebesse um livro tão potente que não se encaixa 

nas que já existem? Assim, traz-se um novo conceito: literatura crossover. 

 Possivelmente tentando ir de encontro às tradicionais classificações e segmentações, 

Sandra Beckett (2009) discorre sobre uma nova possibilidade, ou apenas uma nova 

classificação, uma vez que os livros por ela analisados não necessariamente são recentes. A 

autora pontua que, embora no passado ainda não houvesse os especialistas em literatura (nem 

em literatura infantil), desde que a literatura é literatura sempre existiram produções que 

percorrem as diversas idades e que transcendem a diferenciação “criança x adulto”, que 

bastante se destacou no século passado. Seu maior exemplo é a série de romances Harry 

                                                           
45 Hunt utiliza notas para citar a referência, que se segue: “H. Crago, ‘Cultural Categories and the Criticismo of 

Children’s Literature’, Signal, n. 30, set. 1979, p. 148” (HUNT, 2010, p. 293). 
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Potter, de J. K. Rowling, sucesso entre pré-adolescentes, adolescentes e adultos. As obras 

deste estudo têm pontos de semelhança com a de Rowling, não no quesito composicional, 

nem na extensão, mas no efeito literário amplo e nas potenciais destinações – no plural.  

 É possível (re)analisar produções passadas, como várias do século XX que constam 

nesta pesquisa, e verificar que dialogam com várias idades. Flicts (ZIRALDO, 2012), O 

pequeno príncipe (SAINT-EXUPÉRY, 1994) e A árvore generosa (SILVERSTEIN, 2001) 

comunicam a muitas faixas etárias. Se a mensagem passada – que é única – é recebida da 

mesma forma por todos os leitores, dos ainda em formação aos mais experientes, é outra 

questão a ser discutida em breve. Como se percebe, essas obras com várias destinações – ou 

com uma destinação ampla – não são exclusivas do século XXI. Essa literatura “recentemente 

adquiriu um novo status, não é um novo fenômeno”46 (BECKETT, 2009, p. 01-02), isto é, 

tem se destacado no século atual, inclusive no mercado editorial. Prova disso é a editora 

Companhia das Letrinhas que, no Brasil, reeditou A parte que falta (SILVERSTEIN, 2018a) e 

finalmente publicou A parte que falta encontra do grande O (SILVERSTEIN, 2018b). 

Faltava, até então, esse olhar menos segmentado e um nome: “literatura crossover”, cuja 

criação é de Beckett (2009), umas das pioneiras na temática. Cabe ressaltar, porém, que a 

própria autora apresenta o termo “fenômeno crossover”, já utilizado anteriormente, a partir da 

década de 90, que se referia a um tipo de literatura sofisticado, chamando a atenção de 

crianças e adultos. Também foi visto o nome “status ambivalente”, mas este teria a forma de 

livro infantil e o conteúdo não, sendo o real destinatário o adulto. 

 Beckett (2009, p. 01) também coloca que a “ficção crossover é o gênero proeminente 

do milênio47”. Não fica clara, aqui, a conceituação de “gênero” utilizada, nem seu caráter de 

“novidade” – trata-se de um tipo de livro já existente, mas ainda não tão consolidado, com 

elevada perspectiva de crescimento no século atual ou até mesmo no milênio, já que se vive 

em uma época de transgressões, com menos rótulos e mais estudos sobre o desenvolvimento 

das crianças e dos jovens. Nesse sentido, parece ser benéfico o estilo “sem idade”. 

 “Cross over”, na verdade, significa não apenas cruzar, mas atravessar, como algo tão 

forte que “rasga” ou “rompe” o que vem pela frente. Não se trata de uma escrita que permeia 

classificações diferentes ou que troca de um público para outro. Com isso, traz-se uma 

conotação de que essa literatura é tão potente que, por si só, atravessa as categorizações, as 

                                                           
46 Em tradução livre. Original: “has recently acquirid a new status, it is not a new phenomenon” (BECKETT, 

2009, p. 1-2). 

 
47 Em tradução livre. Original: “crossover fiction is the proeminent genre of millenium” (BECKETT, 2009, p. 1). 
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idades, tudo. Embora tentem destiná-las a alguém, ela é maior que uma única possibilidade. 

Para definir o fenômeno, Beckett (2009, p. 05) coloca que “‘literatura crossover’, como o 

termo é usado aqui, refere-se a uma ficção que cruza da criança para o adulto ou do adulto 

para criança48”. Essas literaturas não se limitam a apenas um público-alvo, cruzam pelas 

diversas faixas etárias, rompem as barreiras impostas pelas sociedades (como a da ilustração 

sendo menor ou exclusivamente para crianças). Elas podem permear diversos segmentos, 

podendo se prender mais a um ou não ter um ponto fixo, uma base específica. Esse ponto ou 

essa base, muitas vezes, é definido por editoras, livrarias etc., como se houvesse uma 

hierarquia entre as potenciais destinações, que, nesse caso, são atravessadas pela força da 

qualidade literária. Mesmo que a destinação editorial seja mais específica e restrita, um livro 

crossover atravessará as barreiras e atingirá os demais públicos, todavia, possivelmente em 

menor escala e, com isso, não será tão conhecido. 

 É possível ver, mundo afora, diferentes formas de se chegar à literatura crossover. Há 

aquelas produções canônicas já consolidadas no mercado e nas sociedades, como os clássicos 

Alice no país das maravilhas (CARROLL, 2015) e O pequeno príncipe (SAINT-EXUPÉRY, 

1994); há aqueles autores “de criança” tentando ampliar sua destinação; e há aqueles autores 

“de adulto” também tentando se comunicar com os mais jovens. Há de se considerar, 

entretanto, que alguns autores tentam se comunicar com os dois públicos ao mesmo tempo ou 

preferem não criar um destinatário ideal. No entanto, não é esse fator que importa aqui, mas 

sim o ser interpretante real do ato de linguagem. Todos esses caminhos são válidos. Nos 

livros analisados neste trabalho, parece ter ocorrido algo similar ao do primeiro caso, em que 

“naturalmente” os autores expuseram narrativas altamente comunicativas. 

 É de se observar também que muitos livros são inicialmente destinados a um público 

e, posteriormente, verifica-se seu sucesso em outro público ou o fenômeno crossover. Sobre 

isso, destaca-se que “alguns livros escritos para crianças encontram seguidores cults entre os 

adultos. Isso pode acontecer imediatamente após a publicação do livro ou pode se desenvolver 

mais lentamente ao longo de várias décadas49” (BECKETT, 2009, p. 103), isto é, não há um 

padrão de tempo para se descobrir o atravessamento de idades. Beckett (2009. p. 85) também 

                                                           
48 Em tradução livre. Original: “‘Crossover literatura’, as the term is used here, refer to a fiction that crosses 

from child to adult or adult to child audiences.” (BECKETT, 2009, p. 4) 

 
49 Em tradução livre. Original: “Some books written for children find a cult following among adults. This may 

happen immediately after the book's publication or it may develop more slowly over several decades” 

BECKETT, 2009, p. 103). 
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mostra um outro lado: “a ficção adulta sempre passou a atingir as crianças, mas até 

recentemente havia muito menos o percurso na outra direção”50. Para complementar, tem-se: 

Embora a relação cruzada entre crianças e adultos tenha se tornado uma 

tendência do mercado nos últimos anos, está longe de ser um fenômeno 

novo. De fato, desde a criação de uma literatura especificamente para jovens 

leitores, os adultos vêm lendo livros infantis. Muitos críticos apontaram que 

a literatura infantil sempre teve que apelar para adultos: pais, revisores, 

bibliotecários e educadores; em outras palavras, os muitos mediadores que 

colocam os livros nas mãos das crianças. Na maior parte, os livros infantis 

são escritos, ilustrados, publicam e revisados por adultos. À parte, livros para 

jovens adultos geralmente também são bons para adultos. A maioria dos 

prêmios de livros infantis é julgada por adultos e, muitas vezes, vai para o 

livro literário de crianças que apela para adultos e não para os livros mais 

populares entre as crianças.51 (BECKETT, 2009, p. 85) 

 

 Há muitos pontos para comentar em relação ao trecho anterior. O fato de que a 

literatura infantil precisa se apoiar no segmento adulto – devido aos processos de produção, 

aquisição e leitura – já fora discutido no segundo capítulo desta pesquisa, e a retomada por 

Beckett (2009) corrobora essa ideia. Existem os agentes de leitura, os contadores de história, 

os bibliotecários, os professores, os pais, os familiares e outros que auxiliam e/ou medeiam o 

processo de leitura. 

 Ademais, Beckett (2009) expõe a problemática de que, nas premiações, os livros 

infantis que se destacam são justamente aqueles que mais comunicam ao adulto, cujas 

temáticas são relevantes para as faixas etárias mais elevadas. Esse seria um aspecto crossover, 

para a autora. Outro ponto que completa essa análise é que esses livros escolhidos 

criteriosamente, além de altamente sofisticados, não são os que mais agradam aos infantes. 

Isso é natural, visto que, como apresentou Coelho (2000), em cada fase há determinados 

pontos que chamam mais a atenção, como a comicidade, as cores, as ilustrações, os jogos de 

palavras etc. Os livros mais sofisticados e mais transgressores não apresentam exatamente 

essas características ou não somente essas, uma vez que normalmente há um objetivo maior, 

de aprofundar nas camadas do texto e sugerir uma reflexão. 

                                                           
50 Em tradução livre. Original: “adult fiction has always crossed over to children, but until recently there was 

significantly less traffic in the other direction” (BECKETT, 2009, p. 85). 

 
51 Em tradução livre. Original: “While child-to-adult crossover has become a market trend in recent years, it is 

far from a new phenomenon. In fact, since the creation of a literature specifically for young readers, adults have 

been reading children's books. Many critics have pointed out that children's literature has always had to appeal to 

adults: parents, reviwers, librarians, and educators, in other words, the many mediators wh get the books into 

children's hands. For the most part, children's books are written, illustrated, publishes, and reviewed by adults. 

Young adult books aside, they are generally boght by adults as well. Most children's book awards are judged by 

adults and often go to literary chindren's book that appeal to adults rather than to the books most popular with 

children” (BECKETT, 2009, p. 85). 
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 Contribuindo com essas questões, Beckett (2009, p. 86, sem grifos no original) propõe 

que “muitos dos grandes clássicos da literatura infantil são lidos por adultos, não apenas em 

seu papel de mediadores, mas também como consumidores de literatura, lendo para seu 

próprio prazer. Em outras palavras, esses ‘livros infantis’ são ficção crossover”52. A literatura 

ilustrada, a exemplo das deste trabalho, pode trazer a sensação de prazer e agradar ao público 

mais maduro mesmo sem a sua função de mediar a leitura de um menor. Alguns livros 

ilustrados, inclusive, são adquiridos não só pela sofisticação, mas também pelo caráter de 

produto verdadeiramente artístico, como uma obra de arte. Ao mesmo tempo, a autora 

apresenta a realidade de que muitos desses leitores de obras consideradas infantis as 

escondem, com vergonha dos julgamentos, e não as manuseiam em público.  

 Destaca-se também a nomenclatura “young adult literature”, relativamente nova e 

ainda não muito difundida, por isso, não usual em todos os países, de acordo com Beckett 

(2009). Segundo Soter e Connors (2009, p. 64), “assim como a literatura escrita para adultos, 

nós acreditamos que a young adult literature é capaz de promover comentários com reflexão 

social e política, que levantam questionamentos sobre assuntos complexos”53. Essa seria 

destinada, como o nome diz, aos jovens e aos jovens adultos, isto é, aos adolescentes, 

interessados em temáticas mais maduras e críticas. Essas características parecem se 

aproximar, de certa forma, aos últimos estágios de Coelho (2000): leitor fluente e, 

principalmente, leitor crítico. Contudo, não se deve encaixar a literatura para jovens adultos 

nessa classificação de forma superficial. 

 As temáticas predominantes na young adult literature são mais formais, mais 

elaboradas, mais duras. Seriam relevantes para adultos, mas, nesse caso, adaptadas para o 

meio juvenil. Um exemplo é a trilogia Jogos vorazes, de Suzanne Collins, que aborda 

desigualdade social, questões de gênero, gestões políticas e outros. Esses assuntos não são 

propriamente infantis e aparecem de forma intrínseca à narrativa de caráter ficcional com 

personagens jovens. A forma como os assuntos são abordados é diferenciada e essa narrativa 

tem também, de certa forma, um caráter crossover, ao cortar e transgredir barreiras e 

categorias pré-determinadas. Ratificando essa ideia, Soter e Connors (2009), inclusive, 

utilizam a expressão “sucesso crossover” para obras como a de J. K. Rowling, vistas por eles 

                                                           
52 Em tradução livre. Original: “many of the great classics of children's literature are read by adults, not only in 

their role as mediators, but also as consumers of literature, reading for their own pleasure. In other words, these 

‘children's books’ are crossover fiction” (BECKETT, 2009, p. 86). 

 
53 Em tradução livre. Original: “Much like literature written for adults, we believe that young adult literature is 

capable of providing thoughtful social and political commentary that raises questions about complex issues” 

(SOTER; CONNORS, 2009, p. 64). 
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como uma youg adult literature. Esse modelo tem sido procurado e tem ganhado destaque nas 

últimas décadas, pois parece que muitos adolescentes se cansaram de um entretenimento puro 

e buscam um pouco de criticidade também. Esse tipo de enredo, que já existia, passou a ter 

mais destaque e mais produções dada a demanda. 

 A literatura para jovens adultos é mais um exemplo crossover, não o único. As 

narrativas analisadas aqui apresentam características que convergem com essa nova 

classificação, mas não por completo. Um jovem e um adulto podem se interessar pelas 

leituras, mas estas dificilmente chegam às marcas dos famosos best-sellers. Esses livros se 

esgotam, mas são vendidos como prioritariamente ao público infantil e, também, devido às 

pequenas tiragens e à ausência de novas edições. 

 Outra nomenclatura que aparece na literatura acadêmica é “crosswriting”. É 

fundamental diferenciar os termos, para evitar confusões. Crosswriting inclui escritores que 

produzem obras voltadas tanto para crianças, quanto para adultos, mas não necessariamente 

uma única obra que ressoe em ambos. Um exemplo é Monteiro Lobato, no Brasil, que, com 

uma vasta obra, abrange livros para crianças e outros para jovens e adultos. Alguns escritores 

dessa categoria iniciaram sua carreira na literatura infantil e depois mudaram, ou de início 

escreviam para adultos e, posteriormente, migraram para a área infantil.  

 No Brasil, Ana Maria Machado, autora reconhecida mundialmente pelos seus livros 

infantis, usa o termo “para todas as idades”, também usual em outros países com a expressão 

“all ages books”. Mesmo que com pontos de semelhança, há uma diferença entre um autor 

criar um tu-destinatário e o tu-interpretante ser equivalente. Livros destinados 

intencionalmente para todas as idades podem ser crossover ou não, pois a intenção não 

garante o cruzamento pelos segmentos. Do mesmo modo, livros aparentemente com uma 

única destinação podem atravessar as idades, as classificações, tudo que limita, e atingir 

diversos leitores, mostrando-se crossover. Um exemplo é que “muitos dos maiores clássicos 

do mundo foram apropriados muito cedo pelas crianças, apesar de não terem sido escritos 

com jovens leitores em mente”54 (BECKETT, 2009, p. 17). 

 Em relação a essas várias terminologias, e até mesmo às fases vistas na seção anterior, 

Beckett (2009) sugere que estejam sendo criadas, também, pelo mercado editorial, que 

lucraria mais com as novas classificações e com a ampliação dos públicos. Isso é observado, 

                                                           
54 Em tradução livre. Original: “Many of the world's greast classics were appropiated very earlier on by children, 

even though they were not written with young readers in mind” (BECKETT, 2009, p. 17). 
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porém, ainda assim diversos livros altamente sofisticados e profundos, com potencial 

destinação aos mais velhos, continuam com o status de livro infantil. 

 Finalmente, outro termo sugerido é “literatura transversal”, utilizado informalmente 

pela professora Ana Margarida Ramos em entrevistas. Não se deve confundir, vale 

mencionar, literatura transversal com tema transversal. Pesquisas e artigos são encontrados 

com a temática transversal, contudo, aqui, prioriza-se o estilo literário e não a abordagem 

temática, pois a análise se baseia no todo. A respeito do tema transversal, a autora propõe:   

Na contemporaneidade tem se diluído cada vez mais as fronteiras entre 

livros escritos para adultos e para estes públicos. Os temas estão cada vez 

mais transversais: os livros falam de morte, sexo e violência. Cada vez mais 

adultos, jovens e crianças compartilham os mesmos livros. (RAMOS, 2014, 

p. 1) 

 

 Em somatória, a pesquisadora, em outra entrevista, aborda especificamente a 

expressão “literatura transversal”, que, para ela, pode ser equivalente ao fenômeno da 

literatura crossover: “Cada vez mais há esta elisão das fronteiras, com aquilo a que chamamos 

uma literatura ‘cross over55’. Eu utilizo a expressão em inglês porque realmente não existe 

uma tradução. Talvez seja uma literatura transversal que, ao mesmo tempo, se dirige a 

públicos muito heterogéneos” (RAMOS, 2017, p. 01). Concordando com a proposição de 

Ramos (2017), optou-se aqui por não traduzir a expressão crossover. A professora portuguesa 

sugere o adjetivo “transversal”, mas ainda não se encontraram publicações oficiais com o 

novo nome, possivelmente um novo conceito ou uma tradução oficial do conceito de Beckett 

(2009). Fica clara, de todo modo, a relação com as ideias de Beckett (2009), pois os públicos 

heterogêneos, intencionais ou não, são a característica de atravessamento. 

 Então, Ramos (2017) compactua com a noção de que existe uma literatura crossover 

ou transversal. Parece que esse conceito é uma nova classificação, que abarca um fenômeno 

antigo e natural. Essa categorização, no entanto, não deve ser rígida e fechada, o objetivo é 

ampliar a destinação e seu reconhecimento. Por isso, deve haver cautela ao se avaliar e 

nomear, não impondo nem limitando. Sobre essa problemática, de modo geral, Ramos (2014. 

p. 01) diz que 

o próprio mercado impõe e realiza essas limitações [de faixa etária e 

classificação indicativa], e é uma política que varia muito de país para país. 

Na Espanha essas delimitações estão muito claras, os livros são 

categorizados por idades e cor. Já em Portugal as classificações são mais 

abertas e não impostas pelo mercado, e creio que no Brasil é semelhante. 

Muitas vezes a idade da criança não corresponde à competência de leitura 

                                                           
55 Foi mantida a ortografia da entrevista, em que consta a escrita com duas palavras. No entanto, em materiais 

teóricos, o conceito é encontrado como crossover, uma única palavra. Por ser uma transcrição de fala, pode ter 

ocorrido esse equívoco. 
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dela, e uma vez que eu limito através da classificação eu coloco um rótulo, 

uma etiqueta. Creio que a classificação indicativa é muito mais limitadora e 

redutora que favorável. Para mim, a classificação deveria existir de maneira 

diferente, separando os tipos de leitores: iniciais, médios e autônomos. 

 

 Não se pode defender um livre acesso a quaisquer títulos do mercado, pois há, de fato, 

conteúdos e propostas inadequados a determinados receptores e cabe ao adulto responsável 

ponderar as possibilidades. Logo, o mercado editorial deve ter cautela. A questão posta é que 

essas classificações se tornam redutoras e limitadoras, como se, ao fazer aniversário, a criança 

perdesse o interesse pelos animais e passasse a querer livros sem imagem, por exemplo. 

Trata-se de um processo individual vivido, sendo as separações somente norteadoras. Além 

disso, Ramos (2014) pontua a preferência por tipos de leitores, como Coelho (2000) também 

faz, em vez de idades fixas, como a classificação indicativa de filmes e novelas. Nesse 

aspecto, os autores da área selecionados para este trabalho parecem convergir e se 

complementar, agregando à discussão. 

 Para finalizar, embora Harry Potter seja um notório exemplo do fenômeno literatura 

crossover de acordo com Beckett (2009), pré-adolescentes, adolescentes e adultos o leem, 

mas não crianças muito pequenas. Os livros aqui analisados podem ser lidos em qualquer 

idade, inclusive de forma lúdica, mas também de forma mais crítica e reflexiva. A mensagem 

pode chegar de diferentes formas, a diferentes públicos, pois há níveis textuais mais 

superficiais e mais profundos, por isso, exigem-se os sentidos implícitos e os processos 

inferenciais durante a interpretação. Consideram-se como crossover, visto que essas 

literaturas ressoam, mesmo que de diferentes formas, em diversos destinatários. 

 Beckett (2009), por fim, aponta também o impacto dessa nova classificação, que 

permeia os meios escolar, artístico, editorial, psicológico e social. Tendo a barreira da idade 

vencida, por exemplo, as escolas poderiam apresentar, em bibliotecas e currículos, os livros 

“para criança” com forte comunicação para adolescentes. Junto disso, o mercado editorial 

poderia ampliar seu público-alvo, não somente na ficha catalográfica, mas também em suas 

publicidades, assim as livrarias poderiam elaborar melhor a forma de exposição desses livros. 

A sociedade, de tal forma, valorizaria mais a literatura crossover, que já apresenta forte 

potencial de crescimento recentemente. 

Até os últimos anos, livros para adultos e livros infantis tinham pertencido a 

mundos muito diferentes, em grande parte devido à pragmática do mundo 

editorial. Tudo nos livros era diferente: aparência, preço, marketing, críticas. 

Embora os livros crossover não sejam um fenômeno novo, o mercado 
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crossover praticamente não existia até o final da década de 90.56 

(BECKETT, 2009, p. 179) 

 

 Isso quer dizer que o mercado editorial tem mudado e que, até pouco tempo, ainda não 

se reconhecia essa categoria. A distinção entre o que seria de criança e o que seria de adulto 

também era notória em vários aspectos, além de, naturalmente, alguns que se mantêm, como 

número de páginas. 

 Nesse sentido, destaca-se mais uma vez Beckett (2009, p. 164): 

O grande número de autores que tentam se dedicar à ficção infantil desde 

2000 se deve, sem dúvida, em parte à atração financeira. Livros infantis, 

especialmente aqueles com potencial de crossover, tornaram-se subitamente 

um negócio muito lucrativo. Muitos autores adultos “best-sellers” com 

reputação internacional atravessaram as destinações nos últimos anos.57 

 

 Isso não se aplica aos livros desta pesquisa, visto que os de Silverstein (2018a, 2018b) 

foram publicados no século XIX. Cali e Bloch, autor da parte verbal e autor da parte visual, 

respectivamente, já se encontravam no meio infantil, não precisaram migrar. No entanto, fica 

nítido, com a fala de Beckett (2000), que há uma perspectiva ampla de divulgação do 

fenômeno crossover, inclusive com autores consagrados internacionalmente entre os 

romances adultos, que tentam migrar para a literatura infantil ou para a crossover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Em tradução livre. Original: “Until recent years, adult books and children's books had belonged to very 

different worlds, largely due to the pragmatics of the publishing world. Everything about the books was 

different: appearance, price, marketing, reviews. Although crossover books are not a new phenomenon, the 

crossover market as such was virtually non-existent until the late 1990s” (BECKETT, 2009, p. 179). 

 
57 Em tradução livre. Original: “The large number of authors trying their hand at children's fiction since 2000 is 

undoubtedly due, in part, to the financial attraction. Children's books, particulary those with crossover potential, 

have suddenly become a very lucrative business. Many bestselling adults authors with international reputations 

have crossed over in recent years” (BECKETT, 2009, p. 164). 
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7 ANÁLISES 

 

Em um primeiro momento, desenvolveu-se prioritariamente a teoria, mas alguns 

exemplos também foram esmiuçados para melhor entendimento. Alguns, inclusive, já foram 

dos livros do corpus principal e, nesse sentido, já vinham preparando e enriquecendo esta 

análise final, que não pretende repetir os mesmos trechos dos livros, a não ser que seja 

extremamente necessário. Nesta seção, pretende-se trabalhar com trechos das três obras, sem 

referências teóricas diretas, como citações. As teorias embasarão toda a análise, mas com 

menções e não citações novamente. Os conceitos que aparecerão são: “livro ilustrado” e 

“narrativa” (LINDEN, 2011; HUNT, 2010; NIKOLAJEVA, SCOTT, 2011); “sentido de 

discurso”, “ato de linguagem”, “interpretação”, “compreensão”, “explícitos”, “implícitos”, 

“inferências”, “modo narrativo” e “sequência narrativa” (CHARAUDEAU, 1996, 1999, 2001, 

2010, 2013, 2016, 2017, 2018a, 2018b); “contrato de leitura” (EMEDIATO, 2007); e 

“literatura crossover” (BECKETT, 2009). 

O método escolhido para a análise deste trabalho foi o qualitativo, de modo que se 

escolheram apenas três obras específicas, que apresentam os conceitos já desenvolvidos e que 

podem comprovar a hipótese levantada, de que a ilustração não limita o público-alvo de um 

livro. Na verdade, a ilustração é uma parcela textual tão ou mais importante no livro ilustrado, 

como se verificará a seguir, e pode ampliar as possibilidades de compreensão e de tu-

interpretantes distintos, formando uma literatura transversal ou crossover. Os exemplos serão 

apresentados respeitando a ordem em que aparecem nos livros, contudo, não será possível 

trabalhar os três livros na íntegra. Por isso, foram selecionados os melhores trechos. 

Serão vistos, em breve, 27 exemplos, sendo oito de A parte que falta (SILVERSTEIN, 

2018a), oito de A parte que falta encontra o grande O (SILVERSTEIN, 2018b), e onze de 

Fico à espera... (CALI, 2007). Os dois primeiros têm como autor e ilustrador Shel Silverstein, 

estadunidense, e tradução de Alípio Correia de Franca Neto. O primeiro título fora publicado 

nos Estados Unidos em 1981, porém chegou ao Brasil somente no século XXI pela editora 

Cosac Naify. Em 2018, a editora Companhia das Letrinhas comprou os direitos do livro e o 

reeditou. Menos de um mês após a nova publicação, uma youtuber lançou um vídeo 

demonstrando como aquela leitura falaria sobre relacionamentos e não só para crianças. A 

partir disso, o livro se esgotou por consecutivas vezes e o segundo título chegou ao Brasil pela 

primeira vez. 

A parte que falta (SLVERSTEIN, 2018a) narra a história de um personagem quase 

circular, como uma bola. Porém, para esse círculo fechar, falta-lhe uma parte triangular, como 
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uma fatia de pizza. O protagonista crê que, ao encontrar essa parte, sua vida será bem melhor 

e mais feliz, pois poderá rolar como um círculo de verdade. No entanto, após diversas 

“decepções metafóricas”, a parte que falta é encontrada e, para a surpresa de todos – ou não –, 

a felicidade não vem junto. Um dos sentidos implícitos passados – dentre muitos outros – é de 

que não se pode depender do outro. É interessante observar que o enredo se constrói 

justamente em cima da forma do personagem, isto é, do fator visual. 

A parte que falta encontra o grande O (SLVERSTEIN, 2018a) conta a história do 

outro personagem: a parte que realmente estava faltando, a parte triangular, como uma fatia 

de pizza. Nesse momento, o olhar do leitor se direciona para uma realidade até então não 

apresentada. Se a bola incompleta tinha dificuldades para se locomover, a parte triangular, 

repleta de retas e vértices, não conseguiria sequer sair do lugar. Envolvidos por essa 

problemática, os leitores encontram novamente muitas metáforas profundas, muitas camadas 

de sentido, muitas possibilidades interpretativas, e mais um desfecho-lição: é possível ser 

completo sozinho. O grande O, personagem secundário, mostra à parte pequena que ela pode 

rolar sozinha, que o processo poderia ser doloroso, mas assim ela conseguiria ser completa e 

rolar ao lado de alguém. Mais uma vez, a imagem se destaca na construção do texto e provoca 

significações. 

Por fim, Fico à espera..., de Davide Cali e Serge Bloch (2007), autor e ilustrador, 

respectivamente, apresenta a história de um menino, que cresce e se torna um homem. A obra 

fora publicada no Brasil em 2007 pela editora Cosac Naify, após receber prêmios 

internacionais. Atualmente, encontra-se esgotada no mercado. Muitos dos aspectos levantados 

pelo enredo são comuns e esperados no ciclo da vida, como se casar e ter filhos. Entretanto, 

nem todos são positivos, como a ida à guerra e a perda de um amor. Para unir todos os 

acontecimentos e todos os períodos da vida, o ilustrador Serge Bloch utiliza um fio de linha 

ou lã, na cor vermelha (cor do amor, da raiva e do sangue). A disposição visual desse fio 

indica, metaforicamente, muito sobre o período vivido e as emoções predominantes e, nessa 

perspectiva, o caráter visual do livro merece destaque, mais uma vez. 

 

 

7.1 Análise de A parte que falta 

 

Para começar, expõe-se um trecho da primeira narrativa na figura 40: 
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Figura 40 
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(SILVERSTEIN, 2018a, p. 20-23 e p. 28-29) 

 

 Na figura anterior, ainda da parte inicial do livro, há a descrição da “rotina” da parte 

maior. Esse caráter mais descritivo no início converge com a estrutura prototípica das 

narrativas tradicionais (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011). As autoras, inclusive, mencionam 

que as descrições de espaço e personagens, em livros ilustrados, são função mais comum da 

parte visual ou, então, de ambas as partes em conjunto. Nos trechos anteriores, pode-se notar 

que, embora o verbal informe certos dados, o visual apresenta-os de uma forma específica, 

ampliando as significações. 

 Mesmo grande, faltava-lhe uma parte pequena para fechar o círculo, e isso a impedia 

de rolar rápido, como uma bola fechada. No entanto, havia pontos positivos nisso: era 

possível parar para conversar com uma minhoca, sentir o aroma de uma flor e ter uma 

borboleta pousando sobre si. A expressão facial, no primeiro caso, é de felicidade e 

relaxamento, a boca aberta sugere que haja um diálogo e a minhoca parece atenta ao outro. 

Depois, a boca aberta simula que a parte esteja inalando o perfume da flor, e isso é 

corroborado pela inclinação da flor, como se ela estivesse sendo puxada, se aproximando da 

parte para isso. Por fim, muito contente, a parte recebe a visita da borboleta e a fita, com o 

olhar direcionado para cima – esse era o melhor momento de todos! A expressão como um 

todo, mais uma vez, é positiva. A felicidade é confirmada devido ao visual, ratificando que se 
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trate de um livro ilustrado, conforme pressupostos de Nikolajeva e Scott (2011), Hunt (2010) 

e Linden (2011). 

 A metáfora estabelecida com as situações extratextuais, resgatadas devido aos 

conhecimentos do imaginário sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b), não se 

constrói com base no verbal ou no visual, apenas. Constrói-se com base no sentido discursivo 

(CHARAUDEAU, 2001, 2016) assumido no texto e pelas inferências realizadas, pois o 

sentido mais denotativo das palavras e a interpretação mais literal da ilustração sugerem 

apenas a primeira camada de sentido textual: conversar com uma minhoca, cheirar uma flor e 

receber uma borboleta. 

 Essas três atitudes representam momentos rotineiros e simples, mas importantes para o 

bem-estar social. Isso reitera diversas informações veiculadas comumente nas conversas, nos 

provérbios, nos ditos populares e nos imaginários (CHARAUDEAU, 2017, 2018b; 

COLOMER, 2017). Pode-se traçar uma relação com a fábula da lebre e da tartaruga e com as 

ideias de que os apressados comem cru, de que nos pequenos frascos estão os 

grandes/melhores perfumes, de que nas coisas simples da vida está a felicidade, de que é 

preciso aproveitar o caminho antes de chegar à linha de chegada. Essa noção de caminho 

permeia a obra inteira, pois há as linhas que simulam o chão, também iniciando e finalizando 

o livro, e a perspectiva de “encontrar a parte para rolar”. A felicidade é um processo e não 

uma conquista “final”, é um estado de espírito. No final do livro, isso fica mais claro, pois, ao 

encontrar finalmente a parte que faltava, ambas rolam tão rápido que não é possível aproveitar 

o diálogo com a minhoca ou o cheiro da flor – momentos felizes que não eram tão valorizados 

antes. 

 Fica claro que esse trecho, assim como o livro todo, permite interpretações mais rasas 

e mais profundas – e todas são válidas, pois o texto permite isso. Com essa variedade, pode-se 

considerar o livro como crossover (BECKETT, 2009), devido ao seu alcance de propagação e 

à aceitação por todas as idades, principalmente os adultos.  
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Figura 41 

 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 30-33) 

 

 Nas páginas anteriores, subsequentes da última página-dupla do exemplo 40, narra-se, 

com foco narrativo em terceira pessoa, por quais caminhos árduos a parte teve de passar na 

sua busca pela completude. Nesse processo, cantava uma música, com rimas e palavras que 

não combinam muito entre si, quebrando as expectativas do leitor. A música parece ser 
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engraçada, principalmente para os leitores mais iniciantes Nesse ponto, o livro parece 

convergir com algumas classificações mais iniciais de Nelly Novaes Coelho (2000), pois a 

fonética, o ritmo e as palavras “pudim” e “quindim”, um pouco fora de contexto, agradam os 

menores. Além disso, as próprias ilustrações, como a do mar, são mais palpáveis para a 

criança, que reconhece representações já vistas em outros livros e possivelmente em sua 

experiência de vida. 

 Nas duas páginas duplas, o oceano e o matagal representam lugares complexos por 

onde a parte passou, como um desafio em busca da felicidade. O oceano, por si só, já carrega 

muitas conotações nos imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2017, 2018b), de 

modo que sua ilustração e sua referência verbal, juntas, compõem um texto verbo-visual com 

sentido discursivo (CHARAUDEAU, 2001, 2016) muito além de meramente um lugar por 

onde passou. O oceano é incerto, com cores (acionadas pelos imaginários, haja vista o caráter 

preto e branco do livro) e formas distintas. É impossível ver plenamente através da água do 

mar, bem como fixar-se nela. As ondas podem ser menores ou maiores, existindo a calmaria e 

a ressaca. Além disso, há a temperatura, que pode variar, e os animais marinhos – fora todos 

os mitos que os envolvem e os criam. Na época da expansão marítima, tropas viajavam por 

ele em verdadeiras aventuras desafiadoras. Junto disso, o pântano e o matagal também são 

espaços “opacos”, em que não há clareza para enxergar e distinguir os elementos, há 

inconsistência no chão e no apoio, há animais escondidos e armadilhas. 

 Ao mesmo tempo, no mar, a parte parece estar mais feliz, sorrindo e nadando. Isso 

remete às situações de praia, férias, feriados e sensações de relaxamento. De fato, o mar pode 

trazer conotações positivas também, e ainda pode haver outras compreensões por trás, isto é, 

sentidos ainda mais profundos. Cantar sua música engraçada também contribui para isso, e 

sua expressão de felicidade corrobora a ideia de que esse é um fragmento do livro que 

desperta o interesse dos mais novos. Na página seguinte, após sair do pântano/matagal, a 

expressão já beira ao desespero. De fato, esse caminho não fora fácil. 
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Figura 42 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 40-41) 

 

 No diálogo do fragmento anterior, de outro ciclo ou sequência narrativa 

(CHARAUDEAU, 2016), visto que é uma narrativa mais complexa, com vários momentos de 

busca, atualização e êxito/insucesso, perpassa-se uma situação delicada. Na página 

antecedente, a parte maior crê ter encontrado a parte perfeita e comemora. Seu estado é de 

felicidade extrema, após concluir sua busca, atualizar o estado e obter um falso sucesso ou um 

sucesso momentâneo. No entanto, a parte pequena rapidamente “corta o barato da outra” (isso 

é percebido pela expressão boquiaberta – elemento característico de livros ilustrados) e passa 

uma mensagem profunda – que talvez não seja alcançada em seu sentido “maior” por todos os 

leitores, tampouco da mesma forma (algo natural e esperado). Isso tudo só reafirma ainda 

mais que se trate de um livro transversal (RAMOS, 2014, 2017), ao cortar e atravessar as 

classificações prototípicas e atingir múltiplos interpretantes. 

 A parte pequena explica que não é a parte que falta à outra, pois na verdade não é parte 

de ninguém, de nenhum outro ser. Ela já é uma parte completa, não busca companhia ou 

completude no outro. Essa é uma forma de encarar a vida e também um dos muitos sentidos 

que Silverstein passa aos leitores. Entretanto, isso é passado de forma um pouco ríspida, uma 

vez que há um comentário um pouco agressivo e grosseiro ao final: “ainda que eu fosse a 

parte de alguém, não seria a sua”. Essa fala magoa muito a parte maior, que, com tristeza, se 
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desculpa nas páginas seguintes, completamente cabisbaixa – elemento visual que contribui 

para o sentido discursivo (CHARAUDEAU, 2001, 2016) assumido e para a comprovação de 

que se trata de um livro ilustrado (NIKOLAJEVA; SOCTT, 2011; HUNT, 2010; LINDEN, 

2011). Logo em seguida, continua na sua incessante busca e encontra novas possibilidades de 

encaixe, como a seguir, já em outro ciclo ou sequência da narrativa complexa: 

 

Figura 43 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 52-53) 

 

 Nessa nova sequência narrativa (CHARAUDEAU, 2016), após tentar encaixe com 

partes pequenas, grandes e pontudas demais (houve atualizações, situações de êxito 

momentâneo, de insucesso e de recomeço), encontra-se uma forma quadrada. Visualmente, 

vê-se um quadrado e nota-se como seria difícil e até impossível rolar assim. O texto verbo-

visual apresenta a ideia de quadrado e aciona o conhecimento de que, no imaginário 

sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b), a característica de ser quadrado é 

discursivamente (CHARAUDEAU, 2001, 2016) negativa em muitas situações de 

comunicação. Infere-se, por meio dos conhecimentos extratextuais, isto é, por meio de uma 

inferência centrífuga externa (CHARAUDEAU, 2016, 2018a), que esse ser com quem se 

tenta relacionar pode ser muito antigo, antiquado, tradicional ou “certinho” demais. Por essa 

ótica, a parte maior seria mais moderna, jovem, inovadora, enquanto a outra não combinaria 
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com esse tipo de personalidade. Tudo isso está implícito (CHARAUDEAU, 2016) na 

narrativa ilustrada. 

 

Figura 44 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 66-67) 

 

 A figura 44 apresenta a continuação ou o desfecho do trecho em que a forma grande 

segura a menor com tanta força que a quebra (ciclo/sequência narrativa exposta da figura 25 à 

figura 28). Com isso, observa-se que há muitas sequências narrativas (CHARAUDEAU, 

2016) dentro da grande narrativa, tendo nessas curtas sequências narrativas a busca pela parte 

que falta, a atualização e um possível sucesso momentâneo e/ou um insucesso. Essas “etapas” 

representam metaforicamente a vida e suas fases. Então, o personagem principal – o maior –, 

após tantos fracassos, opta por continuar rolando – como os seres humanos também fazem na 

vida real. Seu semblante é triste, com olhar cabisbaixo e ausência de sorriso nos lábios.  

 Transpondo para a realidade dos seres humanos, ele continua caminhando, segue seu 

caminho e “deixa rolar” – sendo essa uma expressão muito usual em se tratando de 

relacionamentos – alusão ao imaginário sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b) – 

que estabelece uma boa relação com o enredo de Silverstein (2018a). Consoante à teoria de 

Charaudeau (2016), a ideia explícita, nessa perspectiva, é que a forma geométrica permanece 

rolando e a implícita, que significa algo semelhante a “seguir em frente” ou “superar perdas”. 
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Figura 45 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 68-69) 

 

 Nas páginas seguintes, desenrola-se mais da narrativa. Ao buscar uma forma que 

encaixasse, o personagem se arrisca em diferentes tentativas. O termo “aventuras”, em 

conjunto com a imagem de uma flecha, sugere que a relação tenha sido diferente e exótica, 

visto que o “natural” e esperado era apenas uma parte similar a um triângulo. Ademais, a 

flecha, em sua origem, é uma arma, cuja finalidade é ferir, dado esse que está implícito 

(CHARAUDEAU, 2016) e é inferido pelo acionamento do imaginário sociodiscursivo 

(CHARAUDEAU, 2017, 2018b). Como os conhecimentos são externos ao texto, classifica-se 

esse tipo de inferência como centrífuga externa (CHARAUDEAU, 2018b). 

 Provavelmente por isso a expressão da forma antropomorfizada seja de medo, com 

olhos arregalados. Parece, inclusive, ter cuidado ao receber o acompanhante. Talvez tenha se 

decepcionado, ainda, por apenas estar completa e não poder rolar, devido ao corpo extenso do 

outro.  Além disso, o pequeno distanciamento do chão pode demonstrar a tentativa de melhor 

abarcar a parte, mas também pode mostrar como se sente desconfortável na relação. Infere-se, 

portanto, uma relação entre duas partes bastante diferentes, de origens distintas, repleta de 

incertezas, riscos e improbabilidade.  

 Isso tudo se mostra de difícil compreensão para as crianças, pois não está dito nem 

explícito, encontra-se nos detalhes de dentro e de fora do texto. No entanto, vale mencionar, 

ainda que elas não alcancem a camada mais profunda de sentido, podem perceber que com a 
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flecha, que se encaixa na abertura da bola, continua não sendo possível rolar, devido à haste 

que se prende ao triângulo. Os pequenos leitores, sob esse prisma, elaboram sentidos sim para 

o trecho, compreendendo-o à sua maneira – que é válida e uma forma de validar o contrato de 

leitura nesse nível de interpretação (EMEDIATO, 2007). 

 

Figura 46 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 70-71) 

 

 Posteriormente, como explícito (CHARAUDEAU, 2016), o personagem cai 

literalmente em um buraco. Apresenta-se ao fundo dele, olhando para cima ou para fora, com 

a boca aperta – talvez por espanto, talvez por gritar por socorro. Contudo, implicitamente, 

trava-se uma relação com a expressão do imaginário coletivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b; 

COLOMER, 2017) “estar no fundo do poço” – que designa estar chateado após um desfecho 

ruim ou estar sozinho e não o seu sentido literal – referência ao sentido de discurso 

(CHARAUDEAU, 2001, 2016). Em somatória, pode haver também uma associação com a 

expressão do imaginário sociodiscursivo “cair em uma cilada”, devido ao verbo cair e à 

ilustração da forma presa, sufocada, sem perspectiva ampla de visão.  

 A partir disso, consegue-se inferir, de forma centrípeta interna (CHARAUDEAU, 

2018b), que o personagem caiu em buracos devido aos términos anteriores, às aventuras ou 

ainda a outras razões – descritas com as ilustrações e as palavras do texto. Além disso, cabe a 
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cada interpretante completar as lacunas que o texto exprime com suas experiências. Quando e 

como caímos em ciladas? Quando e como estamos no fundo do poço? Essas situações 

“genéricas” podem ser vividas em muitos contextos e esse caráter genérico é um artifício para 

gerar as projeções e as identificações – extremamente pessoais. Ao trazerem suas vivências 

externas, os interpretantes fazem inferências centrífugas externas (CHARAUDEAU, 2018a). 

No entanto, para os menores, assimilar tantas possibilidades não é um processo tão simples ou 

natural, pois podem lhe faltar vivências. 

 

Figura 47 

 

(SILVERSTEIN, 2018a, p. 72-73) 

 

 Completando essa sequência narrativa (CHARAUDEAU, 2016), no visual da figura 

47, o personagem principal se depara com uma parede de pedra e nela bate – situação de 

atualização e fracasso. Parece ter se machucado e se decepcionado. No visual, seu olhar se 

direciona à frente, sem sucesso, e seus lábios estão abertos, talvez numa tentativa de pedido 

de ajuda. No verbal, há uma sentença similar à imagem, de modo que ambas as parcelas 

apenas se reafirmem. O diferencial se encontra, porém, nas inferências centrífugas externas 

(CHARAUDEAU, 2018a) que podem se erguer desse trecho.  

 O engendramento entre o visual e o verbal propicia muitas análises, baseadas em suma 

nos conhecimentos dos imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2017, 2018b) e nos 
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sentidos discursivos (CHARAUDEAU, 2001, 2016) assumidos no texto verbo-visual. Há a 

ilustração de um muro composto por pedra e uma frase que o mesmo diz. Traça-se, assim, na 

mente do leitor, uma relação extratextual com a expressão “coração de pedra”, muito 

difundida no imaginário popular. Essa “parede de pedra”, então, pode não apenas ser um 

empecilho, uma barreira, mas também um ser com esse tipo de característica: sem 

sentimentos, fechado sob si mesmo, não aberto a relacionamentos. Além dessa, há outras 

inferências possíveis. O personagem se machucou no muro em virtude das separações 

anteriores? Do buraco? Da aventura? Ou de se esforçar em procurar e nada achar? Ou se 

encontra decepcionado consigo mesmo? Tudo isso exige do leitor experiência ou ao menos 

conhecimento de tais possibilidades, algo difícil até para muitos leitores experientes 

carregarem dentro de si. 

 Com base nos excertos desta seção, nos dos capítulos teóricos e no enredo explorado 

de modo geral no trabalho, é possível estipular, consoante a Charaudeau (2016), que o eu-

comunicante é o autor Shel Silverstein e que o eu-enunciador é a voz que emana do livro: o 

narrador observador de terceira pessoa (delocutivo). Entre esses dois, pode haver o scriptor, 

que seria a instância de escritor de Shel Silverstein, figura conhecida no universo literário por 

livros infantis profundos, em preto e branco, com animais antropomorfizados e muitas vezes 

não somente infantis. Esse scriptor, então, não equivale à pessoa Shel Silverstein, com sua 

respectiva vida pessoal. Seria uma instância mais profissional e editorial, podendo ser incluída 

a sua equipe editorial, enquanto o eu-comunicante se pauta mais no pessoal.  

 Do outro lado do ato de linguagem (CHARAUDEAU, 2016), constam o tu-

destinatário, que podem ser crianças de fato ou um público mais amplo – não há como ter 

certeza sobre isso – e o tu-interpretante, que é ocupado por uma vasta gama de segmentos, 

haja vista o caráter crossover (BECKETT, 2009) observado. A figura do lector poderia ser, 

então, o grupo coeso de leitores assíduos de Silverstein, como crianças e/ou o público amplo 

que a literatura crossover admite (BECKETT, 2009). A isso, somam-se os mediadores de 

leitura. 

 Constatou-se, logo, que a narrativa verbo-visual não é tão simples. Ela se constrói com 

momento de “altos e baixos”, como a vida real também é. Por isso, pode-se dizer que se trata 

de uma metáfora. Ademais, esses momentos são sequências narrativas, segundo Charaudeau 

(2016), em que há sempre uma busca (pela parte que falta), um estado de atualização (a 

inserção de um novo personagem, por exemplo) e o insucesso, na maioria das vezes, ou um 

sucesso momentâneo, que posteriormente se torna fracasso. Esses ciclos, com breves clímax e 

desfechos, se repetem constantemente, de forma que a narrativa não é linear ou fácil. 
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 Pode-se ver, também, que as informações explícitas se relacionam e funcionam, em 

muitos trechos, como âncora para sentidos implícitos, que acionam conhecimentos dos 

imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2017, 2018b), provocando então inferências 

centrífugas externas (CHARAUDEAU, 2018a). Em alguns casos, as inferências são 

centrípetas internas, pois os próprios elementos do texto se complementam. Essa necessidade 

predominante de informações extratextuais demonstra como essa literatura pode agradar 

leitores mais maduros e experientes e, ao fazê-lo, torna-se crossover, seguindo a perspectiva 

de Beckett (2009). 

 

 

6.2 Análise de A parte que falta encontra o grande O 

 

A segunda obra, cujo título é A parte que falta encontra o grande O (SILVERSTEIN, 

2018b), traz o enredo da parte menor, semelhante a um triângulo. Sua saga se mostra mais 

complicada, pois nem rolar consegue, diferentemente da história anterior, em que o 

personagem conseguia rolar, mas com dificuldades e lentidão. O livro apresenta, na verdade, 

o cotidiano de um personagem mais dependente e submisso, passivo diante da vida e dos 

relacionamentos que são propostos. Depois de muitos acontecimentos, aparece-lhe um 

personagem redondo, como uma bola, que lhe fala para aprender a rolar sozinho. Com muito 

sacrifício, a forma triangular começa a se movimentar e, consequentemente, suas pontas se 

desgastam. Esse processo doloroso, que lhe dá cicatrizes, é uma metáfora da vida, mais uma 

vez. Assim, o triângulo se transforma em círculo e consegue rolar. Ao final, busca o 

personagem grande e o acompanha, ao seu lado, mas sem depender diretamente dele. 
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Figura 48 

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 22-23) 

 

 Na figura 48, há um excerto do segundo livro da sequência de Silverstein. Nessa obra, 

o personagem principal é a parte pequena, que procura ser completada. Na sua busca por 

alguém, depara-se, em um estado de atualização (CHARAUDEAU, 2016), com um 

personagem que se assemelha a uma bola, com expressão amedrontada – referência visual ao 

imaginário sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b) –, talvez prevendo o que poderia 

acontecer. Isso não está claro, mas é possível inferir (CHARAUDEAU, 2016, 2018a). Trata-

se de uma inferência centrípeta interna, ao passo que os elementos intratextuais esclarecem 

isso, porém, ao passo que o leitor se projeta na situação e se reconhece, acionando suas 

próprias vivências, ocorre uma inferência centrífuga externa. É importante observar, aqui, que 

a linha que traça o círculo não é contínua. A “falha” no desenho é proposital e, com a 

expressão “delicado demais” e com a página seguinte, tudo fica mais claro. A parte pontuda, 

por fim, olha para a do alto da página – que olha de volta – e, com isso, estica-se de forma a 

tentar um contato.  

 Fazer essa leitura tão minuciosa é muito importante, mas também difícil, tanto para 

leitores iniciantes, quanto para experientes. Ambos tendem a viram as páginas rapidamente, 

envolvidos pelo fio narrativo, para saber o que acontecerá com a bola – ou com a bola que 

espelha o ser humano, o próprio leitor. Porém, é característica do livro ilustrado (LINDEN, 
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2011; HUNT, 2010; NIKOLAJEVA, SCOTT, 2011) ter parte da história desenvolvida pelo 

visual, que merece atenção. 

 

Figura 49 

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 24-25) 

 

 A partir da figura 49, pode-se deduzir que o personagem anterior era um balão e que a 

parte pontuda ficou assustada, como o traço do desenho mostra. Entretanto, leituras 

inferenciais centrífugas externas (CHARAUDEAU, 2018a) são propostas. A parte maior, de 

fato, era delicada? Por quê? Houve problemas no passado? Havia resquícios de dor? Apenas 

era um ser mais sensível? Ou será que a questão consiste na parte pequena? Sua ponta 

machucava os outros? Isso que a afastava dos demais? Algo de sua personalidade 

incomodava? Seu jeito machucou o outro? Ou o outro já tinha seus impasses e, por isso, se 

foi? Ademais, cabe ressaltar que o balão era um círculo completo, logo, não haveria como 

encaixar a parte menor.  

 A página dupla é majoritariamente visual, sem falas ou trechos verbais do narrador, há 

apenas uma onomatopeia que representa o som da explosão do balão. É possível inferir que o 

balão explodiu, então, devido à onomatopeia e aos tracinhos em volta da parte que falta, 

simulando que ali houve um contato. Trata-se de inferência centrípeta interna 

(CHARAUDEAU, 2018a), uma vez que as informações intratextuais esclareceram o fato. A 
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ausência da parte maior indica o que houve, isto é, o silenciamento da parte verbal e o 

apagamento do personagem permitem o processo inferencial, que é parte do processo 

interpretativo que leva à compreensão final (CHARAUDEAU, 2018a). Isso tudo ratifica que 

se trate propriamente de um livro ilustrado. 

 

Figura 50 

 

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 30-33) 
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 Algumas páginas depois da cena com o balão, o narrador de terceira pessoa continua 

apresentando os diversos tipos de forma com que o triângulo tentava se relacionar, em um 

ciclo ou uma sequência dentro da narrativa maior e complexa. Trata-se de um estado 

constante de atualização (CHARAUDEAU, 2016) em busca da “cara-metade”, com 

decepções rotineiras. Foram mencionados, no intervalo de páginas pulado nesta análise, 

aqueles personagens que a punham sobre um pedestal e a deixavam lá (cf. figuras 20 e 21). 

 Agora, neste trecho, após sair do pedestal que se encontra à esquerda da primeira 

página, é possível ver uma forma que tinha muitas partes faltando. Analisando visualmente o 

novo personagem, parece que o encaixe da parte que falta não seria suficiente, pois ainda 

assim faltariam muitas partes no novo personagem e ele não conseguiria rolar plenamente.  

 Tendo em vista que se trata de uma narrativa metafórica, o sentido discursivo 

(CHARAUDEAU, 2016) que a expressão verbal “ter muitas partes faltando” assume é amplo. 

Inclusive, é comum, no imaginário compartilhado (CHARAUDEAU, 2017, 2018b; 

COLOMER, 2017), dizer essa expressão metafórica em referência a pessoas frágeis, que têm 

em suas vidas muitas áreas incompletas ou alguns problemas a mais. Como os próprios livros 

ensinam, nos seus desfechos, é preciso ser feliz e completo sozinho antes de procurar o outro. 

 Apresentando um caso oposto ao primeiro, as páginas seguintes mostram que outros 

personagens-forma teriam partes de mais. A referência aqui, extralinguística, se faz em 

relação aos “populares” que estão sempre rodeadas por outras pessoas. Infere-se que as partes 

menores, que se sobrepõem umas às outras em busca de atenção, não necessariamente são 

completas e felizes. Perceber isso tudo costuma agradar também aos públicos mais velhos e 

experientes, aspecto esse que dialoga com a noção de literatura crossover (BECKETT, 2009). 

 



174 
 

Figura 51

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 34-35) 

 

 Logo na sequência, a parte que falta demonstra ter aprendido a se esconder dos 

esfomeados – e isso parece completar o sentido discursivo (CHARAUDEAU, 2016) que 

assume a segunda página dupla do exemplo 50. Ela se encontra no canto esquerdo, misturada 

ao arbusto, enquanto partes maiores e “desesperadas” correm para o outro lado, como se 

verifica pela distância do chão. A fisionomia das partes maiores sugere fome, com a boca bem 

aberta e olhares distintos, como se caçassem. E, de fato, a parte triangular se encaixaria 

justamente na região que simula a boca, logo, o adjetivo “esfomeados” apresenta uma 

conotação mais agressiva, porém necessária. Esses personagens poderiam ser comparados a, 

por exemplo, pessoas consideradas mais carentes ou àquelas que se apropriam das outras, que 

“sugam” muito. Todas essas inferências centrípetas internas e centrífugas externas 

(CHARAUDEAU, 2018a) só são possíveis devido aos conhecimentos do imaginário 

sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2017b) e ao sentido discursivo (CHARAUDEAU, 

2016) que o texto assume, além da noção de língua. 
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Figura 52 

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 38-39) 

 

 Um pouco depois, ainda na sua busca pela completude e nas suas decepções, o 

narrador expõe que nem sempre a parte que falta era notada. Nesse caso, a parcela visual é 

muito importante, como se propõe que o livro ilustrado (LINDEN, 2011; HUNT, 2010; 

NIKOLAJEVA, SCOTT, 2011) seja, pois a ilustração completa e amplia o sentido da parcela 

verbal. Realizando comparações com os conhecimentos extratextuais, as duas partes grandes 

estão juntas, ligadas pela abertura que simula a boca, distantes do chão. Poderiam estar 

brigando de forma atroz, ou, ainda, beijando-se de forma tão intensa que nem percebem a 

presença do outro. Fora do contexto da narrativa ficcional, é comum que alguns não 

encontrem espaço ou atenção quando um grupo já está muito envolvido. Isso acontece em 

relacionamentos amorosos, em amizades, em famílias e tantos outros ambientes. 
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Figura 53 

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 40-41) 

 

 No exemplo acima, subsequente ao anterior, a parte que falta tenta ser mais atraente, 

como diz o verbal, já que ainda busca o estado de atualização para o êxito. O visual, então, 

dentro das possibilidades que o cenário simplório da narrativa coloca e descreve, apresenta 

duas flores, como se estivessem no cabelo da parte que falta ou como se ela as carregasse, 

para presentear o outro. 

 Essa cobrança pela beleza estética do outro é muito comum, tornando-se algo 

intrínseco à realidade comportamental e, naturalmente, ao imaginário sociodiscursivo 

(CHARAUDEAU, 2017, 2018b). Homens e mulheres, crianças e adultos sofrem com essas 

cobranças, principalmente as mulheres e as meninas, como se os outros fossem gostar delas 

somente pela aparência. Ainda hoje, circulam nos diálogos falas que sugerem que é preciso 

estar bonito e atraente para conquistar ou agradar o outro, como se as pessoas não tivessem 

conteúdos e belezas por dentro. 
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Figura 54 

 

(SILVERSTEIN, 2018b, p. 58-59) 

 

 Por fim, o último exemplo aparece um pouco depois na narrativa. Após ter se 

encaixado perfeitamente a uma parte maior e ter aproveitado o momento, algo de estranho 

começa a acontecer com a parte triangular. As duas partes já não se encaixam tão 

perfeitamente e, então, percebem que a parte que falta está maior, maior e maior. Silverstein 

(2018b) apresenta ao leitor uma passagem em que um encaixe que dava certo – situação 

momentânea de êxito na sequência narrativa (CHARAUDEAU, 2016) – passa a não dar mais, 

pois uma das formas se altera, cresce. Somente o fator mudança já é justificativa para que 

uma relação a dois não necessariamente tenha de continuar, o fator crescimento, então, a 

inviabiliza mais.  

 Esse crescimento pode ser visto como metáfora e inferência centrífuga externa 

(CHARAUDEAU, 2018a). Será que a parte pequena ainda era muito jovem e estava 

crescendo? Será que a parte pequena estava com novas aspirações, maiores e mais distantes? 

O crescer tem um sentido discursivo (CHARAUDEAU, 2016) muito amplo, construído com 

base nas ilustrações e nas sequências apresentadas pelo próprio livro. Além disso, o problema 

da relação é ela e não o outro, situação recorrente em términos de relacionamentos amorosos, 

com a costumeira expressão “o problema não é você, sou eu”. Essa ligação também pode ser 

traçada, embora não esteja explícita e seja inferencial (CHARAUDEAU, 2016), com base no 
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acionamento das informações do imaginário sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 

2018b). 

 Entender isso tudo, muitas vezes, é difícil para o leitor maduro atento. Para um leitor 

inexperiente, então, essas inferências, principalmente as centrífugas externas, que exigem 

informações de fora do texto, se tornam mais palpáveis a partir da leitura mediada e, mesmo 

assim, não há garantia de êxito e de validação do contrato de leitura (EMEDIATO, 2007). 

 A segunda obra expressa-se como muito instigante, visto que essa parte pequena não 

consegue sequer rolar sozinha para “buscar a parte que lhe falta”. Entende-se, assim, uma vida 

sofrida e difícil. O desfecho, todavia, surpreende, porque, ao encontrar um personagem-bola 

completo, vê que depende apenas de si mesma para rolar. Decide tentar se locomover e, com 

os tombos, seu corpo perde as pontas e enfim se molda como um círculo. 

 A partir dessa amostra, observa-se a necessidade das inferências centrífugas externas 

(CHARAUDEAU, 2018a) para a compreensão completa ou aprofundada dos enredos. Essas 

inferências dizem respeito a relacionamentos – não necessariamente amorosos. Ainda assim, 

para uma criança pequena, com poucas vivências, esse conhecimento acerca das relações 

humanas ainda está sendo construído. Por isso, pode ser feita uma leitura mais “global” da 

obra, ou, ainda, o livro pode contribuir para a formação e o acesso aos imaginários 

sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2017, 2018b) da criança. Embora muitos livros, filmes e 

desenhos abordem essas questões, a vivência real delas não existe no grau exigido pelas 

camadas de sentido mais profundas, de modo que o processo interpretativo pode ficar em 

aberto e não haver compreensão (CHARAUDEAU, 2018a). 

 Desse modo, a leitura sem as inferências centrífugas externas é outra. O sujeito-

interpretante (CHARAUDEAU, 2016) penetrará no texto somente pelo explícito, entendendo 

a história de uma bola incompleta que encontra obstáculos no caminho, como muros de pedra, 

que estoura às vezes, porque superfícies pontudas têm essa capacidade. Isso tudo, de fato, 

pode envolvê-lo e despertar uma relação afetuosa com a obra, mas o entendimento mais 

elaborado só virá quando houver repertório inferencial suficiente. 

  

  

7.3 Análise de Fico à espera... 

 

 O terceiro livro analisado, como já foi dito, tem um autor para a parcela verbal e outro 

para a parcela visual. Espera-se, com isso, que seja um livro com ilustração, porém, a relação 

estabelecida entre as parcelas é muito forte, de forma que se trate verdadeiramente de um 
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livro ilustrado, conforme postulados de Linden (2011), Hunt (2010) e Nikolajeva e Scott 

(2011). 

 A história de Fico à espera... (CALI, 2007), como já se observou, é narrada em 

primeira pessoa por um menino que cresce e se torna um homem. Há seis ciclos da vida 

iniciados por “fico à espera”, que são, respectivamente: infância; juventude e busca pelo 

amor; ida à guerra; casamento e filhos; casa sem filhos e doença; casa sem filhos, sem esposa 

e anúncio do neto – configurando-se como sequências narrativas (CHARAUDEAU, 2016). 

Perceber a mudança das fases da vida, reconhecê-las e compreendê-las não é tarefa simples, 

muito menos reconhecer-se e projetar-se nelas – algo que é possível e esperado em A parte 

que falta e sua continuação (SILVERSTEIN, 2018a, 2018b). Além disso, não são vistos 

trechos engraçados ou divertidos, que agradam mais as crianças, como se vê nas obras de 

Silverstein (2018a, 2018b). 

 A temática do enredo e sua forma de construção se mostram muito distantes da 

realidade vivida e interessante para os pequenos, de acordo com o que é mostrado por Coelho 

(2000). Ao mesmo tempo, ainda que não alcancem tudo que a obra tem a oferecer, uma 

compreensão mais global da narrativa pode ser feita, de modo que o livro seja considerado 

crossover (BECKETT, 2009), ao possivelmente agradar todos os públicos. 

 

Figura 55 
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(CALI, 2007, p. 02-03) 

 

 A página dupla anterior inicia o livro e foi posta aqui justamente por isso. Assim, é 

possível verificar como o fio vermelho foi introduzido na narrativa e como ele se alterará 

constantemente no decorrer da história. Todas as sequências narrativas (CHARAUDEAU, 

2016) se iniciam com o enunciado “Fico à espera” e esse primeiro transmite a ideia de que o 

menino – ainda uma criança – está ansioso para crescer, representando de forma metonímica 

muitas crianças que também vivem essa ansiedade. Ao puxar o fio, no sentido da esquerda 

para a direita, parece querer “adiantar” o tempo e crescer logo. Não só no livro, em que, de 

fato, esse sentido adiantaria a história, mas em outras situações, esse sentido (esquerda-

direita) é justamente o de avançar também. Já é possível observar aqui como o fio e os demais 

elementos visuais (como a expressão facial contraída do menino, exibindo esforço) são 

importantes, compõem o texto genuinamente verbo-visual e acionam os imaginários 

sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2017, 2018b). 

 

Figura 56  
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(CALI, 2007, p. 06-07) 

 

 Na figura anterior, que compõe uma página dupla, há duas cenas muito recorrentes na 

vida de crianças e adultos: a espera para que uma receita fique pronta e a espera para que a 

chuva passe.  

 Crianças e pessoas não muito habituadas à cozinha têm o costume de não esperar 

muito ou de não querer esperar pelo tempo ideal das receitas. Inclusive, abrir o forno muitas 

vezes “para ver como está” pode solar um bolo ou estragar comidas. Há até um ditado popular 

que permeia o imaginário sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b): “apressado come 

cru”. 

 O segundo enunciado não representa apenas a espera pela interrupção da chuva. A 

parcela verbal diz isso, mas a visual apresenta um menino a olhar pela janela, querendo sair à 

rua, para brincar, encontrar os amigos etc. O discurso (CHARAUDEAU, 2001, 2016) vai 

muito além de esperar a chuva parar e isso é construído, principalmente, pela ilustração do 

menino – ainda uma criança – corroborando a ideia de que é um livro ilustrado (LINDEN, 

2011; HUNT, 2010; NIKOLAJEVA, SCOTT, 2011). 
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Figura 57 

 

 

(CALI, 2007, p. 12-13) 

 

 O exemplo acima já é do segundo ciclo ou da segunda sequência narrativa 

(CHARAUDEAU, 2016). A primeira foi sobre a infância e a busca pelo crescimento, este é 

sobre a juventude e a busca pelo amor. Nas imagens, e a partir da motivação do trecho verbal, 

é possível inferir que se trate de uma fila de cinema, embora não esteja escrito explicitamente. 

O fio assume a forma de cordão que organiza a fila, muito comum também em teatros e 

justamente na cor vermelha. Dois personagens da fila se olham, com as faces coradas, e se 

ligam também pelo fio, de certa forma. A cor, em um livro inteiramente preto e branco, com 

apenas um fio colorido, tem a finalidade de significar algo. Pode-se entendê-la como uma 

forma de destacar esses dois personagens, que nas páginas seguintes ainda terão mais 

destaque, ou também uma maneira de demonstrar o nervosismo do momento da paquera, em 

que é comum ficar com o rosto avermelhado.  

 Em somatória, a fila do cinema antecede o momento do encontro e, possivelmente, do 

beijo, visto que o cinema é o lugar mais comum para encontros românticos e primeiros 
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encontros. Isso só é sabido, mais uma vez, devido aos conhecimentos pertencentes ao 

imaginário sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b). As páginas anteriores mostram a 

espera pelo amor e as seguintes apresentam o termo “reencontro”, por isso, infere-se 

intratextualmente, com uma inferência centrípeta interna (CHARAUDEAU, 2018a), e 

confirma-se que o cinema foi o local de um encontro amoroso. 

 Quase nada disso está escrito com palavras. As ilustrações e seus detalhes, que 

permeiam a obra, suscitam no tu-interpretante (CHARAUDEAU, 2016) essas formas de 

interpretar e depois compreender o texto. Para interpretar a tonalidade no rosto e o sentido 

discursivo (CHARAUDEAU, 2001, 2016) da expressão linguística “ficar à espera” como um 

momento de tensão, ansiedade e nervosismo, é preciso estabelecer ligações extratextuais e 

resgatar conhecimentos comuns ao imaginário coletivo (COLOMER, 2017), também 

introduzido neste trabalho como imaginário sociodiscursivo, pela teoria de Charaudeau (2017, 

2018b). 

 Ainda neste ciclo, mas não exposto na figura anterior, há a atualização dessa busca – 

um reencontro – e posteriormente o estado de fracasso: a partida do trem. Assim, inicia-se um 

novo ciclo da vida e uma nova sequência narrativa. Aqui, as metáforas existem, porém o que 

se destaca são as representações (uma partida de trem pode ser uma metonímia para qualquer 

tipo de partida) e, dessa forma, os leitores vão se projetando na leitura e completando as 

lacunas naturais e esperadas. 

 

Figura 58 
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(CALI, 2007, p. 24-25) 

 

 Praticamente em todas as páginas há algo “a mais” que não foi dito com palavras, que 

não está explícito, isto é, é necessário realizar inferências centrípetas internas e centrífugas 

externas (CHARAUDEAU, 2018a), utilizando conhecimentos intra e extratextuais. Parece 

muito claro, para alguns leitores, que “dizer sim” refere-se ao casamento e que a vestimenta 

dela é de noiva, embora muitas crianças não percebem isso. Junto disso, a expressão “dizer 

sim” pertence mais ao imaginário sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b) dos 

adultos e está um pouco em desuso, devido à liberdade conquistada nas últimas décadas e a 

não mais obrigatoriedade social do casamento. É possível analisar, também, que o homem 

puxa o fio que leva a mulher ao altar, reiterando a imagem de que as famílias são patriarcais e 

de que o homem (co)manda, conhecimentos pertencentes ao imaginário compartilhado e 

reafirmados pela ilustração e pela estrutura verbal “de que ela diga sim”, isto é, o homem fez 

o pedido. 

 Ao mesmo tempo, a figura masculina na ponta do fio, puxando-o, e já com o padre, no 

altar, pode significar que ele era o mais animado e motivado a casar, querendo “apressar” as 

coisas, característica bem marcada no narrador, que passa o livro inteiro à espera do futuro e, 

de certa forma, talvez não aproveitando o tempo presente. A mulher atrás pode até ir de 

encontro à cena da mulher buscando um homem para casar logo e não ficar “para titia” – e 

pintar um cenário de mulher independente e moderna. 
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Figura 59 

 

 

(CALI, 2007, p. 26-27) 

 

 A figura anterior vem depois da quarta sequência narrativa (CHARAUDEAU, 2016), 

sobre a guerra. Na quinta sequência, o homem já se casa com a mulher e esperam por um 

filho. A expressão linguística “à espera”, nesse momento, assume o sentido discursivo 

(CHARAUDEAU, 2001, 2016) de ansiedade e felicidade por conhecer o bebê e saber se o 

filho seria menino ou menina. O fio aparece na função de cordão umbilical, elemento 

extremamente importante na gestação e no parto. Esse fio liga, na vida e no livro, a mãe ao 

filho, personagem novo que é introduzido na história através do cordão vermelho. Esse 

detalhe pode não ser conhecido por todos os leitores, especialmente crianças e/ou leitores com 

menos experiência de vida.  

 Esse fator pode afastar esse leitor ou, ainda, contribuir para a sua formação e o acesso 

aos conhecimentos do imaginário sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b), uma vez 

que a leitura mediada auxiliaria nesse processo. Tratar de forma tão poética e aprofundada 

sobre o nascimento de uma criança e a geração de uma vida, fruto do amor de um casal 
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jovem, mas apaixonado e cheio de vivências (como a separação da guerra), é difícil de se 

fazer, como autor, e de se alcançar, como tu-interpretante (CHARAUDEAU, 2016). Por 

atingirem essa camada tão opaca do texto, Cali (2007) produz uma obra transversal (RAMOS, 

2014, 2017) ou crossover (BECKETT, 2009), que agrada muitos públicos ao mesmo tempo. 

 

Figura 60 

 

 

(CALI, 2007, p. 28-29) 

 

 No exemplo anterior, ainda da mesma sequência narrativa, infere-se que o casal já tem 

dois filhos, devido à ilustração, à esquerda, e ao enunciado verbal com “crianças” no plural, à 

direita. Nesse sentido, a inferência é centrípeta interna (CHARAUDEAU, 2018a), isto é, 

intratextual. Esse acontecimento, bem como muitos outros, não são postos do livro e ficam 

implícitos. Essas “lacunas” textuais são extremamente importantes para o processo 

interpretativo e a compreensão final (CHARAUDEAU, 2018a), e cabe ao sujeito-interpretante 

(CHARAUDEAU, 2016) preenchê-las com os detalhes postos no decorrer do livro e com as 
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informações extralinguísticas e dos imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2017, 

2018b). 

 No visual, o fio agora é uma espécie de corda, pela qual o pai puxa seus dois filhos em 

uma brincadeira. A partir disso, percebe-se mais uma forma assumida pelo fio e a importância 

da ilustração, peça-chave para o desenvolvimento dessa narrativa complexa e crossover 

(BECKETT, 2009) ou transversal (RAMOS, 2014, 2017). No verbal, a espera pode ter um 

sentido discursivo (CHARAUDEAU, 2001, 2016) de que o momento da infância está sendo 

proveitoso ou, ainda, de que se aguarda avidamente pelo crescimento das crianças, pois, como 

é comum escutar de quem já foi pai/mãe – referência ao imaginário sociodiscursivo 

(CHARAUDEAU, 2017, 2018b) –, é um período muito trabalhoso e cansativo. 

 

Figura 61 

 

 

(CALI, 2007, p. 30-31) 

 

 Ainda na mesma sequência narrativa, nas páginas subsequentes, o narrador demonstra 

que estava à espera das férias. O pai, no momento mais livre, pode fazer programas diferentes 
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da rotina com os filhos, como uma escalada. A espera pode se construir, aqui, com a 

conotação de que esse seria um dos raros momentos a sós entre pai e filhos, como acontece 

recorrentemente nas situações familiares exteriores ao livro e comuns ao imaginário 

sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b). A espera pelas férias também pode 

constituir a espera pelo momento de relaxamento e até pela prática de um esporte valorizado 

pela família, mas que exige preparação e tempo. 

 O fio, nesse caso, é um elemento de segurança, uma corda que une os três em um 

ambiente perigoso. Nada disso está dito com palavras, a ilustração propõe e o sujeito-

interpretante (CHARAUDEAU, 2016) pode inferir, a partir de conhecimentos prévios. Eles 

estão no alto de uma montanha e com equipamentos específicos para escalada, como a 

ilustração mostra. A expressão facial de todos é de felicidade, logo, constata-se que seja um 

momento alegre e em família e, além disso, que estão todos seguros devido ao fio. 

 

Figura 62 

 

 

(CALI, 2007, p. 32-33) 
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 Logo em seguida, marido e mulher parecem ter se desentendido. O fio, embaralhado e 

bagunçado, sugere como o diálogo entre eles se deu ou como os pensamentos estão. No 

imaginário sociodiscursivo (CHARAUDEAU, 2017, 2018b), é comum que uma linha reta 

seja algo simples, ao passo que algo embaraçado seja complicado ou complexo. O trecho 

verbal ratifica a ideia da confusão e, no visual, os olhares distintos, um para cada lado e com o 

nariz em pé, também: não querem pedir desculpas. No imaginário sociodiscursivo 

(CHARAUDEAU, 2017, 2018b), é muito comum que o pedido de desculpas ou que o 

primeiro a pedir desculpas seja considerado inferior ou fraco, o “bom” é ser orgulhoso e 

“superior”. A ilustração, que vem à esquerda, sozinha, parece “dar conta” de transmitir 

praticamente o mesmo que o trecho verbal, que parece repetir as mesmas informações. Isso 

ratifica a noção de que é um livro ilustrado (LINDEN, 2011; HUNT, 2010; NIKOLAJEVA, 

SCOTT, 2011), cuja parcela visual é muito ou mais importante na relação palavra-imagem. 

Ademais, o sentido discursivo (CHARAUDEAU, 2001, 2016) assumido pela expressão “à 

espera” seria de aguardar sem pressa. Isso não está escrito, é inferido, assim como a expressão 

é “retomada” pelas reticências, pois também não está escrita na página-dupla. 

 

Figura 63 
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(CALI, 2007, p. 34-35) 

 

 Na nova sequência narrativa (CHARAUDEAU, 2016), com os filhos já crescidos e 

fora de casa, os pais sentem falta deles. A linha vermelha é o fio do telefone ou simplesmente 

o afetuoso sentimento que liga um lado da ligação ao outro. Relacionando a cena a 

conhecimentos extratextuais, pode-se perceber como os pais sofrem com a saída dos filhos de 

casa. Sentem-se mais solitários e aguardam, ansiosos, por ligações e visitas. A espera do 

enunciado “fico à espera” não é tão amena como nos outros casos e não significa um simples 

acontecimento, mas uma espera ávida, necessária e às vezes quase que única emoção na vida 

dos pais. Pela ilustração, a mãe parece estar emocionada e o pai, contente pela ligação, pois 

olha de canto, sorrindo. 

 Assim sendo, o sentido discursivo (CHARAUDEAU, 2001, 2016) assumido pela 

expressão verbo-visual é mais profundo. Na verdade, na relação imagem-palavra, a ilustração 

atualiza o significado do enunciado. 

 

Figura 64 
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(CALI, 2007, p. 38-39) 

 

 Nesse exemplo, há um detalhe que passa despercebido em uma leitura superficial: o 

fio que une o homem à mulher está se rompendo, se rasgando. Trata-se de uma metáfora 

visual, em que o “laço” de vida que os une se desfaz. Os personagens também podem se sentir 

despedaçados e mutilados por dentro. O narrador diz, na parcela verbal, que está à espera de 

que ela não sofra mais. Essa página dupla completa a anterior, em que havia “...de que o 

médico diga: ‘Não é nada’.”. Na parcela visual, o médico examinava a mulher. Nas páginas 

posteriores, também já vistas neste trabalho, há o carro da funerária levando o fio na mala, 

todo enroladinho e contraído, simbolizando a morte da mulher. O narrador espera que ela não 

sofra mais como um desejo. Esse é um momento muito doloroso na vida dos casais e das 

famílias: quando se sabe que o melhor para a pessoa é deixa-la ir, pois a doença chega a um 

estágio que acompanha muita dor e muito sofrimento para o paciente.  

 É possível fazer uma leitura do livro sem desmistificar tantos detalhes e, ainda assim, 

entender o sentido mais “geral” da obra, validando de certa forma o contrato de leitura 

(EMEDIATO, 2007). No entanto, o texto verbo-visual apresenta camadas de sentido mais 

profundas, que podem ser alcançadas por meio dos conhecimentos extratextuais e das 

inferências centrífugas externas (CHARAUDEAU, 2018a), que constituem o processo 

interpretativo e levam à compreensão global e aprofundada (CHARAUDEAU, 2018a). Além 

disso, é preciso analisar o sentido da língua e o sentido do discurso (CHARAUDEAU, 2001, 

2016), uma vez que, por exemplo, a expressão “fico à espera” pode ser completamente 

diferente de ciclo para ciclo, de sequência para sequência. 
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Figura 65 

 

(CALI, 2007, p. 47) 

 

 Para finalizar, escolheu-se a última página do livro, que não se constitui como página 

dupla. A última sequência narrativa (CHARAUDEAU, 2016) se inicia com a solidão do 

protagonista após a partida da esposa e após a “espera de que a primavera voltasse”. A 

primavera aqui, assim como na literatura clássica, representa o recomeço, o início da vida, a 

paixão.  

 Após a visita dos filhos, o pai fica à espera, então, de que a família cresça: será avô, 

pois o fio encontra-se na barriga da moça. O fio da vida, que se rompera, que se embaraçara, 

agora inicia um novo grande ciclo: a vida de mais um ser. Embora esse ciclo seja natural e 

comum a todos, ao mesmo tempo, é muito único, pois cada lar e cada família carregam seus 

costumes, seus fios e seus laços. Por essa ótica, cada tu-interpretante (CHARAUDEAU, 

2016) pode se identificar (ou não) de maneiras diferentes durante o processo interpretativo 

(CHARAUDEAU, 2018a), ocupando o mesmo lugar idealizado para o tu-destinatário 

(CHARAUDEAU, 2016) ou não. 

 Nesse âmbito, vale analisar a construção do ato de linguagem (CHARAUDEAU, 

2016) nessa obra. O eu-comunicante é duplo: tanto Serge Bloch, quanto Davide Cali. Juntos, 

eles formam uma entidade ou equipe comunicativa interessante, como um scriptor: escrevem 

livros ilustrados a quatro mãos, um responsável pela parcela verbal e outro pela parcela 

visual. Por fim, do livro, emana um narrador de primeira pessoa, um personagem sem nome 

que conta toda a história e se comunica com o leitor, formando o eu-enunciador, sendo essa 

uma estratégia para persuasão e identificação do receptor, em especial o mais maduro. Do 

outro lado, o tu-destinatário pode ser o leitor mais experiente ou em formação. Pondera-se que 

ter como tu-destinatário apenas a criança, por exemplo, seria uma estratégia com chances 
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baixas de validação do contrato de leitura (EMEDIATO, 2007). Para o tu-interpretante, 

observa-se, de fato, um público mais maduro ou este mediando a leitura daquele. Essa 

organização ampla pode convergir com o caráter crossover de Beckett (2009). O lector seria, 

finalmente, esse grupo coeso de leitores mais velhos e/ou o público amplo que envolve vários 

segmentos, além dos mediadores de leitura profissionais ou não. 
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8 AONDE O FIO CHEGA 

 

“Para alguns escritores, críticos e leitores, um 

livro infantil, pelo menos um bom, deve ser um 

livro crossover com apelo para leitores 

adultos.58” (Sandra Beckett) 

 

Com este estudo, já se pode sugerir que o livro ilustrado é muito rico, pois é composto 

por imagem e palavra que, juntas, permitem possibilidades interpretativas abrangentes. Assim 

como qualquer texto, propõe “vazios” ou “lacunas” que devem ser completadas pelos 

receptores. Como sugere Charaudeau (2010, p. 06), “um texto pode ser ao mesmo tempo 

fechado e aberto”, pois, ainda que estático e imutável, sua interpretação varia de acordo com o 

leitor, com o tempo, com a idade, com o meio social e outros. Os livros indicados, em 

especial, trazem muitas metáforas e muitos “buracos”. Logo, a significação implícita emerge e 

inferências são realizadas na mente de cada um, de acordo com os sentidos discursivos 

assumidos pelas parcelas textuais e os conhecimentos dos imaginários sociodiscursivos. E 

isso tudo varia de acordo com diversos fatores extratextuais e intratextuais, sendo cada texto 

diferente e propondo lacunas e inferências em diferentes níveis. 

Na realidade, as “partes que faltam” em Silverstein (2018a, 2018b) e Cali (2007) não 

estão, de fato, faltando no texto. Trata-se da intenção dos eus-comunicantes ao produzir as 

obras. Essas “partes faltando” que dão o caráter profundo e poético aos livros que se 

consumaram como sucesso de vendas, principalmente, entre leitores mais proficientes – que, 

através das inferências externas, projetam suas vivências no texto e têm a sensação de que “o 

texto está lendo eles mesmos”.  

Encontram-se, na realidade, mímesis verbo-visuais – ou seja, representações da 

realidade – e, delas, ocorrem catarses, pois o ser humano ali se enxerga.  Nesse sentido, fica 

nítido que o livro desperta emoções – sendo o caráter emocional um dos “elementos 

constituintes do processo midiático de construção de representações, de reforço de 

imaginários, de produção de sentidos” (SIQUEIRA, 2015, p. 16). 

 A partir da exploração das obras aqui realizada, entende-se a adesão desse público: 

“inicialmente destinado aos mais jovens, a priori menos experientes em matéria de leitura, ele 

[o livro ilustrado] se consolida como uma forma de expressão por seu todo, e não exige menos 

competência estabelecida e diversificada de leitura” (LINDEN, 2011, p. 7). Isto é, a leitura do 

                                                           
58 Em tradução livre. Original: “For some writers, critics, and readers, a children's book, at least a good one, must 

be a crossover book with appeal for adults readers” (BECKETT, 2009, s/d). 
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livro ilustrado pode requerer maturação e conhecimento de mundo, e especificamente os do 

corpus principal exigem muito de ambos.  

 A respeito disso, com Sandra Beckett (2009) e Ana Margarida Ramos (2014, 2017), 

trabalharam-se as novas categorizações: literatura crossover e literatura transversal, 

respectivamente. Nessas categorias, seriam encaixados livros que poderiam ser lidos por todas 

as faixas etárias, sem uma destinação certa ou prioritária. Indo um pouco mais longe, Teresa 

Colomer (2017, p. 29) propõe que  

justamente as últimas décadas caracterizaram-se por mudar 

consideravelmente as fórmulas tradicionais, e é possível que algumas de suas 

propostas tenham ido demasiadamente longe e tenham produzido livros 

realmente dirigidos à complacência adulta e “impossíveis” para a 

compreensão infantil. 

 

Pondera-se que esses livros não deixam de ser uma excelente opção para leitores em 

desenvolvimento, mas, no caso específico das produções de Silverstein (2018a, 2018b) e Cali 

(2007), é relevante que o leitor já traga conhecimentos em vez de somente adquiri-los na 

leitura. As imagens do autor americano são “genéricas”, assim como as situações 

apresentadas pelo ilustrador francês. Assim, a “aderência” ao projeto de leitura é gradual, de 

acordo com a maturidade e a vivência de cada leitor. O aproveitamento, em suma, pode ser 

maior para o leitor maduro, porque “o texto dá margem para tal: permite a leitura em diversos 

níveis de interação” (HUNT, 2010, p. 129). Em outras palavras, há muitas possibilidades. 

Linden (2011, p. 8), utilizando “texto” para “parcela verbal”, discorre sobre tal 

objeção: 

As imagens, cujo alcance é sem dúvida universal, não exigem menos do ato 

de leitura. Nisso talvez resida um mal-entendido crucial. Considerada 

adequada aos não alfabetizados – a quem esses livros são destinados em 

particular –, é raro que a leitura de imagens resulte de um aprendizado, uma 

vez que ela irá paulatinamente desaparecer da nossa trajetória de leitores. 

Ora, assim como o texto, a imagem requer atenção, conhecimento de seus 

respectivos códigos e uma verdadeira interpretação. (LINDEN, 2011, p. 8) 

 

 Fica claro que os três volumes aqui destrinchados são classificados como “livro 

ilustrado” e que a união de uma parte verbal com uma parte visual forma um único texto 

verbo-visual. Essa união encontra-se repleta de sentidos implícitos, de difícil acesso para os 

leitores ainda desenvolvendo o letramento – e, dessa forma, invalida-se parte do contrato de 

leitura. Ademais, o texto sintético permite, na verdade, inúmeras inferências internas e 

externas, mais amplamente construídas pelos leitores mais velhos.  

 Hunt (2010, p. 109) adequadamente cita: “o que encontramos num texto depende de 

como o lemos; e, por sua vez, depende do que vários gêneros de literatura infantil permitem 
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que ele seja”. Isso significa que não se deve, de forma alguma, limitar um público a essa 

“literatura infantil”, muito menos extirpar interpretações “avançadas” para ela, pois isso é 

permitido e esperado. 

 Corroborando tudo que foi dito, menciona-se o mesmo autor (2010, p. 70), que, ao 

discorrer sobre determinados livros, diz: “o público implícito neles é tanto adulto quanto 

infantil”. Isso, de fato, pode ser transposto para o cenário desta análise. Hunt (2010, p. 80) 

ainda ressalta: “isso fica mais fácil de perceber quando o nível implícito é alto; sem 

determinado conhecimento ou experiência, o texto não será – não poderá ser – ‘entendido’ em 

um nível ‘razoável’”. Isto é, mostra-se nessa passagem a problemática posta neste trabalho. 

Traça-se, sob essa ótica, uma relação com a validação ou invalidação com contrato de leitura 

(EMEDIATO, 2007). 

 Cabe aqui, porém, um adendo: o teórico determina que “o público implícito em 

‘literatura infantil’ é um público em desenvolvimento” (HUNT, 2010, p. 116, sem grifos no 

original). Portanto, pode-se sugerir que as obras de Silverstein (2018a, 2018b) e a de Cali 

(2007) não são especificamente literatura infantil ou somente isso. 

 Nesse sentido, o mesmo autor postula que  

existem obras de tamanha sutileza e complexidade que podem ser lidas com 

os mesmos valores de estilo e conteúdo que os “grandes livros” para 

“adultos” – na Grã-Bretanha, escritores como Lewis Carroll, Alan Garner e 

Philip Pullman entram nessa categoria (HUNT, 2010, p. 44) 

 

As obras aqui analisadas se encaixam perfeitamente àquilo que foi descrito acima por 

Hunt (2010). No entanto, cabe uma ressalva sobre a expressão “para adultos”, pelo autor 

também usada com o cuidado das aspas. Neste estudo, ainda surgem inquietações sobre o real 

destinatário e o real interpretante das obras de Silverstein (2018a, 2018b) e da de Cali (2007), 

sobre aquele que melhor realiza a leitura e se aquele que não a realiza tão bem deve fazê-la 

assim mesmo. Uma compreensão mais superficial é realizada, com uma leitura menos 

aprofundada nas camadas textuais, porém, a validação total do contrato de leitura não ocorre, 

pois não se recuperam todas as inferências necessárias (EMEDIATO, 2007). 

Cabe aqui, por fim, uma refutação de Hunt (2010, p. 130) sobre nomenclaturas 

utilizadas em demasia neste trabalho: 

No lugar de dizer “melhor/pior”, ou “adequado/inadequado”, a crítica seria 

empregada com mais proveito ao dizer: “Esse texto tem determinado 

potencial para interação, determinadas possibilidades de significado”. Na 

pior das hipóteses, escaparíamos da confusão atual de “bom” e “bom para”, 

que leva a escrita preguiçosa a ser louvada – uma vez que condená-la seria 

esnobismo –, e as crianças a serem expostas a textos indiferentes, pois os 

adultos não têm meios de distingui-los. 
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Então, com base nisso, nas teorias e nos exemplos aqui apurados, entende-se que não 

se trata somente de uma literatura infantil, mas transversal ou crossover, pois, à luz de Hunt 

(2010, p. 138), que dialoga com Charaudeau (2016), “ler é uma questão de expectativas; e a 

pergunta é: como as suas e as minhas expectativas diferem das de um leitor em 

desenvolvimento?”. A resposta não é exata e, a partir dessa indagação, confirma-se mais uma 

vez que as obras não são propriamente infantis, já que muitas crianças, inclusive, frustram-se 

ao lerem Silverstein (2018a, 2018b) e Cali (2007) e não compreenderem tudo, ao não se 

envolverem com o enredo e ao sentirem que “partes faltaram” para tudo fazer pleno sentido.  

Desse modo, pode-se concluir que a hipótese de que livros considerados infantis ou 

infantojuvenis podem apresentar elevado potencial comunicativo para além dessa faixa etária 

foi confirmada, sendo os implícitos e as inferências fatores determinantes. A ilustração 

rotineiramente se apresenta como fator determinante ou limitador para o não 

(re)conhecimento desse potencial comunicativo, como se a imagem agisse como facilitador. 

No entanto, aqui se comprovou que essa manifestação artística contribui positivamente para 

ampliar os sentidos discursivos e é o que garante a riqueza de obras literárias que rompem 

paradigmas e “violam” a máxima superficial de que livro com imagem é livro apenas de 

criança. 
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