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RESUMO 

 

Esta dissertação visa aprofundar uma pesquisa anterior que tem como mote a investigação de livros marcados por 

características hipertextuais. Foram analisadas dez obras com a intenção de discutir como a hipertextualidade mostra-se nos 

livros de literatura infantil contemporânea após a década de 1970. Os elementos hipertextuais na trama textual tendem a 

multiplicar o potencial de escrita, imprimem dinamicidade e interatividade, destoando das obras que, normalmente, são 

produzidas para o leitor mirim. Esta pesquisa, desenvolvida no grupo de pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora, da 

linha de pesquisa Cultura, Tecnologia e Processos de Aprendizagem do Programa de Mestrado em Educação da 

Universidade do Vale do Itajaí, trata de uma análise bibliográfica de abordagem qualitativa. No que diz respeito aos 

procedimentos metodológicos, estabeleceu-se: a) identificar os procedimentos narrativos inovadores que fazem parte do 

acervo do PROLER UNIVALI; b) analisar as imagens dos textos literários para identificar como elas contribuem para a 

hipertextualidade literária; c) identificar os aspectos gráficos dos livros que permitem a expansão da folha plana. Para 

fundamentar a categorização e análise dos dados, as concepções de elementos hipertextuais do ponto de vista de Neitzel 

(2009) e Wandelli (2003) foram utilizadas. As imagens foram analisadas de acordo com as Leis da Gestalt de Gomes Filho 

(2004), Araújo (2011), Camargo (2009), Ramos (2013). Os procedimentos narrativos foram estudados a partir do conceito 

de texto de Barthes (1997, 2004, 2010) e Eco (2003, 2012). Esta pesquisa apresenta os seguintes resultados: a) há livros que 

possuem mais elementos hipertextuais do que outros, promovendo maior interação entre o livro e o leitor, e a 

hipertextualidade é destacada pelos intertextos, pelo convívio de outros gêneros literários; b) há livros que são marcados 

pelos aspectos simbólicos e sugerem uma leitura que desacomoda, pelo caráter ambíguo e fantástico; c) os aspectos 

gráficos, traduzidos como layout, as ilustrações, as linhas, os espaços vazios e ocupados, as cores, as letras e sua 

diversificação (maiúscula, minúscula, como também sua espessura); são elementos que expandem o potencial da escrita; d) 

o rompimento da linearidade do enredo e a sua fragmentação imprimem multilinearidade ao texto e oferecem ao leitor 

percursos variados de leitura; e) o espaço da folha plana é expandido por meio de abas, cuja construção textual oferece ao 

leitor uma leitura complementar. Durante este trabalho, foi observado, também, que as leituras iniciam já na capa e que 

paratextos convidam o leitor, por meio da linguagem verbal e não verbal, a lançar-se na narrativa, permitindo viver a ficção 

e correr o risco de evocar emoções, fazer relações, ou seja, fruir a obra. À escola cabe revitalizar seu acervo, adotar novo 

critério de seleção de obras e introduzir na formação de leitores mirim livros menos lineares e mais provocativos. O 

professor-mediador de leitura tem o papel de aproximar livro e leitor por meio da fruição, possibilitando, assim, uma 

formação cultural e educacional em ritmo de descobertas. 

 

Palavras-chave: Narrativas hipertextuais. Formação de leitores. Literatura infantil.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to deepen a previous study which motto is to investigate books that are marked by hypertextual 

features. Ten books were analyzed, with the intention of discussing how hypertextuality appears in contemporary children's 

literature published after the 1970s. Hypertext elements in the textual plot tend to multiply the potential of the written text, 

giving it dynamism and interactivity, unlike the works that are normally produced for the young reader. This research was 

developed in the Culture, School and Creative Education research group, as part of the line of research Culture, 

Technology and Learning Processes of the Master’s Program in Education of the Universidade do Vale do Itajaí. It is a 

bibliographical analysis with a qualitative approach. In terms of methodological procedures, it sought to: a) identify 

innovative narrative techniques that are part of the PROLER UNIVALI collection; b) analyze the images of the literary 

texts to identify how they contribute to literary hypertextuality; and c) identify the graphical aspects of the books that allow 

the expansion of the flat page. To support the categorization and analysis of the data, the concepts of hypertextual elements 

were based on the perspectives of Neitzel (2009) and Wandelli (2003). The images were analyzed according to the Gestalt 

Laws of Gomes Filho (2004), Araujo (2011), Camargo (2009), Ramos (2013). The narrative procedures were studied based 

on the concept of text of Barthes (1997, 2004, 2010) and Eco (2003, 2012). This research presents the following results: a) 

there are books that have more hypertextual elements than others, promoting greater interaction between book and reader, 

and hypertextuality is highlighted by intertexts, through coexistence with other literary genres; b) there are books that are 

marked by symbolic aspects and suggest a reading that unsettles the reader, due to their ambiguous and fantastical 

character; c) the graphic aspects - the layout, illustrations, lines, empty and occupied spaces, colors, letters and their 

diversification (upper case, lower case, as well as their thickness) -, are elements that extend the writing potential; d) the 

disruption of the linearity of the plot and its fragmentation imprint multilinearity on the text and offer varied reading routes 

to the reader; e) the space of the flat page is expanded by the use of flaps, the textual construction of which offers the reader 

a further reading. During this work, it was also observed that the readings start on the cover itself, and that paratexts invite 

the reader, through verbal and nonverbal language, to launch him/herself into the narrative, allowing them to live the fiction 

and take the risk of evoking emotions, making relations, i.e. reading fruitfully. The school is responsible for revitalizing its 

collection, adopting new criteria for the selection of works, and introducing, to the education of young readers, books that 

are less linear and more provocative. The reading mediator/teacher has the role of bringing book and reader together, 

through fruition, thus enabling a cultural and educational background that will encourage discoveries. 

 

Keywords: Hypertext narratives. Readers’ education. Children's literature. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A primeira sensação que este livro deveria transmitir é aquela que experimento quando ouço a 

campainha do telefone, [...].  Seria preciso que o livro pudesse transmitir isso desde o 

princípio, não de uma única vez, mas como uma disseminação no espaço e no tempo dessas 

campainhas telefônicas que rompem a continuidade do espaço, do tempo e da vontade. 

Ítalo Calvino  

 

 

Esse fragmento retirado do livro Se um viajante numa noite de inverno, de Ítalo Calvino (1999), remete-nos à ideia 

do livro disparador da imaginação do leitor, que promove o movimento interno e que aguça as mentes leitoras. Como 

estabelecer relações entre o poder de uma escritura envolvente de um livro de literatura e o soar de uma campainha 

telefônica?  Podemos sugerir que esses dois movimentos distintos, por ora, despertam no indivíduo algumas sensações 

como: medo, angústia, alegria, prazer, desejo, entusiasmo... De querer saber, ouvir, entender e surpreender-se com a 

mensagem que segue ao soar uma campainha telefônica ou ao dedilhar as páginas de um livro.  

Talvez o mais intrigante para o ser humano sejam as palavras escritas ou faladas nessas duas situações sem ver 

quem está por detrás delas. Assim, a atividade de ler e de ouvir um determinado jogo de palavras e tentar reconhecê-lo em 

um processo de ressignificação, ou não, torna-se, também, instigante. Provoca o leitor a multiplicar e significar seu aporte 

de conhecimentos construído ao longo de suas experimentações e vivências para materializar mensagens, ampliar seu 

conhecimento, divertir-se; enfim, viver sensações, emoções.  

Nesse sentido, será o livro uma instância de poder em favor do próprio leitor? Segundo Barthes (2010, p. 45), “[...] 

o livro faz o sentido, o sentido faz a vida”. Essa assertiva provoca-nos a pensar que o manuseio do livro, ou melhor, a 

leitura potencializa a capacidade que o sujeito tem de construir-se, de significar suas vivências e dar sentido à pluralidade 

cultural com a qual ele se relaciona no decorrer de sua existência. Tomando a leitura literária como um dos componentes 

elementares na formação cultural/estética do sujeito, evidenciamos que, ao ler, o indivíduo reconhece-se e recria-se. O ato 
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de ler não pode, assim, resumir-se à decodificação do código linguístico. A leitura que atende ao quesito de fazer sentido à 

vida faz-se por meio de um livro e de um leitor diferente. Leitor este que não se restringe somente ao prazer instantâneo no 

ato de ler, mas que se lance à escritura pelo jogo de sedução e engendramento que o autor promove por meio das 

construções textuais, colocando as palavras em pontos estratégicos no tabuleiro, que, nesse caso, é o livro. 

Esse movimento de leitura estabelece-se no tripé dialógico formado por autor, texto e leitor. O autor, para expressar 

a sua leitura de mundo, usa a linguagem textual. Esta, por sua vez, constitui-se de um veículo de comunicação, de 

informação e de conhecimento que, nas mãos do leitor mais atento, é obra de arte que toca, evoca sensações e o afeta por 

meio dos mais variados e amplos sentidos. Logo, o ato da leitura faz com que o leitor afetado lance ao mundo suas 

reflexões, opiniões e críticas; e se lance em um movimento ascensional, que questiona novamente esse mundo e se 

posiciona a partir da sua recriação, expressando e colaborando com suas criações para o desenvolvimento cultural da 

sociedade. 

As questões acerca da leitura e da escrita sempre fizeram parte da minha prática profissional. Como professora 

alfabetizadora, eu mediava à aquisição da leitura e da escrita com histórias infantis. Acreditava que o princípio da 

alfabetização estava no acesso ao material escrito, e a minha mediação impunha aos alunos a audição da minha leitura e a 

minha interpretação da história. Durante alguns anos, reduzi a literatura infantil ao “utilitarismo”, só pensava nas palavras 

que surgiriam da história, e mais, quais delas os alunos iriam conseguir reproduzir em seus cadernos. Essa estratégia de 

ensino repetiu-se muitas vezes até que comecei a participar do seminário sobre literatura no mestrado. 

No decorrer das aulas, muitas experiências estéticas foram promovidas pela professora Adair Neitzel, pessoa 

responsável pelo seminário e por ministrar as aulas.  Ali, nos encontros do seminário, dois sentimentos me povoavam: o 

estranhamento e o encantamento. A obra de arte literária, portanto, arrebatou-me quando entendi sua capacidade de ampliar 

a formação estética do sujeito e a importância do professor como sujeito promotor de vivências literárias para uma 

formação sensível de seus alunos. No confronto da minha prática de alfabetização que escolarizava a literatura, encontro 
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outra forma de ver, entender, ler e reescrever a leitura e o mundo por meio de obras de literatura. Ficou claro que a 

narrativa dessas obras era mais refinada, provocadora, disparadora de uma leitura dinâmica e colaboradora para uma 

formação crítica do sujeito. Essa narrativa sobre a qual estou falando é composta de elementos que expandem as 

possibilidades de escrita e que, aqui, passarei a chamar de escrita hipertextual. Decidi investigar quais os procedimentos 

narrativos utilizados pelo escritor que nos permitem perceber a obra como uma narrativa hipertextual
1
, identificando as 

características dos livros de literatura infantil contemporânea. Dessa forma, o problema de pesquisa proposto é:  

 

 

 

 

 

 

Essa pergunta de pesquisa levar-nos-á a identificar, no acervo literário do PROLER UNIVALI
2
, obras que 

apresentem elementos de hipertextualidade. Esta pesquisa é uma continuidade do projeto de minha orientadora, intitulado 

Narrativa hipertextual para o público infantil juvenil: análise de suas características. Durante o desenvolvimento desse 

projeto, identificaram-se dezesseis obras do acervo do PROLER UNIVALI que tinham elementos hipertextuais. Seis obras 

já foram analisadas e dez serão analisadas nesta dissertação. 

A abordagem inicial deste texto refere-se a um breve relato do percurso metodológico utilizado durante o processo 

de pesquisa. Ele irá sublinhar as escolhas, os questionamentos, os erros e os acertos, delineando a sistematização dos dados 

                                                           
1
 O conceito de Narrativa hipertextual encontra-se no capítulo 2 desta dissertação. 

2
 PROLER UNIVALI - Programa Nacional de Incentivo à Leitura – Fundação Biblioteca Nacional – Univali, composto de 180 obras de literatura 

infantil. 

Como a hipertextualidade se mostra nos livros de literatura infantil contemporânea  

após a década de 1970? 
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coletados. Esse movimento suscitou a necessidade de aprofundamento do conhecimento acerca da metodologia mais 

adequada para a pesquisa. 

No capítulo 2, antes de indicar os elementos que compõem uma obra hipertextual, diferenciando-as de outra não 

hipertextual, faremos uma incursão acerca das funções e das concepções da literatura. Esse movimento permitir-nos-á 

compreender para que serve este bem imaterial que é a literatura. De acordo com Lajolo (1986), a literatura não é como um 

texto informativo, é um objeto estético o qual implica em uma leitura fruitiva
3
. Nesse sentido, a literatura na qualidade de 

arte supera a concepção reducionista praticada durante anos de literatura pedagógica, aquela que ensinava valores e 

preceitos moralizantes. A literatura, portanto, com status estético e fruitivo, dá espaço à subjetividade do leitor, que possui 

a chave de leitura para construir e multiplicar significações durante a leitura da obra.    

Na continuidade do capítulo 2, julgamos de suma importância a contextualização da literatura infantil 

contemporânea. Intencionamos apresentar o seu surgimento no país, sua função e as tendências atuais desse gênero. 

Discorremos sobre a importância da literatura, da leitura e das narrativas hipertextuais no contexto da educação, e 

sublinhamos sua implicação na formação sensível dos sujeitos ao experienciar textos inovadores e hipertextuais. 

No capítulo 3, apresentamos as investigações sobre os 10 livros de literatura infantil contemporânea, destacados por 

uma pesquisa anterior e que fazem parte do acervo PROLER UNIVALI. Nesse capítulo, compartilhamos as análises dos 

dados coletados nos livro investigados, bem como os comentários e resultados colhidos na investigação. Sem perder o foco 

dos objetivos propostos, finalizamos a pesquisa com o capítulo 4, apresentando as considerações e as perspectivas obtidas 

acerca dos aspectos mais relevantes da pesquisa. 

 

 

                                                           
3
 De acordo com Barthes (2010, p. 20), “[...] Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda [...] faz vacilar as bases históricas, culturais, 

psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem”.  
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1.1 METODOLOGIA 

 

 
Gostaria que todos os detalhes que escrevo concorressem para evocar não só um 

mecanismo muitíssimo preciso, mas também, e ao mesmo tempo, uma sequência de 

deslumbramentos que remetam a algo que permanece fora do alcance da vista. 

Ítalo Calvino  

 

 

Essa passagem que Calvino (1999, p. 168) traz no conto Numa rede de linhas que se entrecruzam assinala o seu 

desejo de construir uma escrita com muitas possibilidades de leitura. Ele tenta construir mil facetas pessoais para não ser 

descoberto, para proteger a amante e, inclusive, afastar-se dos perigos que sua posição social lhe oferece. Nessa narrativa, 

Calvino (1999) utiliza espelhos com a motivação da multiplicação da imagem da personagem e constrói uma narrativa com 

o máximo de detalhes e elementos textuais que promovam uma leitura além das palavras ditas, escritas, desenhadas. Entre 

os procedimentos narrativos, o autor utiliza personagens pulverizadas na narrativa, citações de outros textos e deixa, em 

suspenso, a significação da narrativa, cabendo ao leitor a tarefa de decifrar enigmas e multiplicar significados.   

Assim, o percurso metodológico possibilita não só mapear e representar um estudo, mas também lhe dar um 

desenho com a forma mais detalhada possível, por meio de um método mais preciso. E, concomitantemente, tenta seduzir 

pelo conjunto de dados da pesquisa que apresentam e sugerem a ressignificação e o entendimento sobre algo que, nesse 

caso, estava fora do campo da visão e da percepção. Esta etapa direciona-nos a fazer algumas escolhas, tendo em vista os 

objetivos. É preciso optar pelos modos de fazer (metodologias), pelas bibliografias, pelos sujeitos da pesquisa, as categorias 

e tantos outros elementos que nos oferecem condições para a reflexão. Esse momento é crucial para o processo intelectual, 

sugere rigidez e também sensibilidade na criação, de uma abordagem qualitativa que esta pesquisa sugere. 

A partir da escolha do tema, passamos ao seu refinamento, procuramos sentir e seguir o caminho estético e sensível 

que a literatura nos propõe. A ficção é a possibilidade de deslocar o sujeito da sua realidade, de experimentar sensações 



20 
 

 

diversas e de colocar o corpo à prova, para ver, sentir, cheirar, ouvir e degustar o mundo. O treino do olhar e do ouvir 

possibilitou-nos afinar a proposta de pesquisa, definir a questão problema e os objetivos.  

Assim sendo, estruturamos a seguinte questão de pesquisa: Como a hipertextualidade se mostra nos livros de 

literatura infantil contemporânea após a década de 70? Como objetivo principal, foi proposta a análise dos elementos 

hipertextuais dos dez livros de literatura infantil contemporânea do acervo do PROLER UNIVALI. Esta pesquisa vem 

contribuir com uma pesquisa anunciada anteriormente, com a intenção de discutir como o livro de literatura infantil vem 

transformando-se, tanto em seus aspectos gráficos quanto em forma e conteúdo de 1990 a 2014 (esse recorte refere-se às 

datas de publicação dos livros em análise). A ideia é observar como esses recursos, inclusive os gráficos, vêm dando maior 

mobilidade ao leitor e, consequentemente, discutir o papel do leitor frente a esse texto literário. Essa análise poderá auxiliar 

os professores criarem critérios de seleção de livros para além das pautas da temática e da construção de valores, muito 

utilizadas no cotidiano escolar. Ela pode possibilitar aos professores avançar em suas práticas de sala de aula com vistas à 

percepção das mudanças ocorridas na sociedade, no sujeito criança e no livro.   

No decorrer da estruturação desta pesquisa, delineamos os seguintes objetivos específicos: 

 

 

- identificar os procedimentos narrativos inovadores que fazem parte do acervo do 
PROLER UNIVALI; 

- analisar as imagens dos textos literários para identificar como elas contribuem 
para a hipertextualidade literária; 

- identificar os aspectos gráficos dos livros que permitem a expansão da folha 
plana. 
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Nossa análise tem como tema central a narrativa hipertextual. Interessa-nos identificar os elementos hipertextuais e 

analisar como estes se articulam no interior do texto para promover uma leitura desafiadora. Todo conceito faz parte de 

uma rede de relações que implica em um jogo de múltiplos significados. A literatura e suas inovações tendem a instigar o 

leitor a refletir, a estabelecer relações e a ler criticamente o mundo. Esse é um estudo de abordagem qualitativa, cuja análise 

foi norteada pelo conceito de elementos hipertextuais do ponto de vista de Neitzel (2009) e Wandelli (2003). As imagens 

foram analisadas de acordo com as Leis da Gestalt de Gomes Filho (2004), Araújo (2011), Camargo (2009), Ramos e 

Nunes (2013). Os procedimentos narrativos foram estudados a partir do conceito de texto de Barthes (1997, 2004, 2010) e 

Eco (2003, 2012). 

Os livros de literatura infantil selecionados para análise em nossa pesquisa são destinados à formação de leitores 

mirins do ensino fundamental. Dentre os objetivos desse nível de ensino, está a formação de leitores desde a mais tenra 

idade, principalmente no âmbito das escolas. Partimos do princípio de que o livro de literatura proposto à criança deve ser 

provocativo a fim de aguçar sua curiosidade ao longo do processo de leitura e, consequentemente, seu potencial crítico e 

criativo.  

Nesses termos, esta pesquisa foi realizada com foco no estudo e análise de dez livros de literatura infantil 

contemporânea que foram selecionados do acervo do PROLER UNIVALI por meio de uma pesquisa anterior e que se 

encerra nesta dissertação de mestrado. A figura 1, a seguir, mostra os livros selecionados – títulos, autores, ilustradores e 

ano de publicação de cada livro.  
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Figura 1 – Livros de literatura infantil: obras analisadas na pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora para apresentar as obras analisadas. 



23 
 

 

O segundo passo foi estabelecer categorias de análise dos livros. A figura 2, a seguir, apresenta três blocos de 

categorias de leitura sistematizadas para nortear a análise dos dados, os quais darão subsídios para identificar e 

compreender os elementos hipertextuais. Esses blocos de categorias constituem-se em um importante instrumento para 

atingir o objetivo de destacar obras infantis que são veículo de leitura disparadora, de reflexão crítica e colaboradora com a 

formação literária do leitor mirim. Os blocos fornecem, assim, elementos para a empreitada da análise dos dados. 

 

Figura 2 - Categorias de análise 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Neitzel (2009). 
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A categoria do enredo encaminha nossa análise para a constituição da narrativa com foco na observação da 

linearidade do texto. Tendo em vista que o texto hipertextual apresenta-se como uma malha relacional e intertextual, 

buscamos identificar se o enredo é mais ou menos linear e como essa linearidade constitui-se. Um texto que possui uma 

arquitetura textual baseada na intertextualidade, ou, ainda, que promove e potencializa um movimento dinâmico e 

reversível constitui-se um texto que denominamos possuir elementos hipertextuais capazes de ampliar os sentidos do texto. 

Barthes (1997) sublinha vários elementos que tornam um texto plural, que não limita a construção de significados pelo 

leitor, que amplia as possibilidades de leitura em coautoria. Um texto plural, segundo Barthes, exige, dessa forma, um leitor 

sagaz, atento ao movimento de montagem dos enigmas que, segundo Neitzel (2009), são textos que o direcionam “[...] à 

leitura de outro fragmento, propondo percursos cruzados entre eles, reconstituindo uma nova narração com seus pedaços 

atomizados, estabelecendo a interconectividade entre elas e os acontecimentos” (NEITZEL, 2009, p. 43).  

Se, em uma narrativa linear, o desfecho da história está na última página, em um enredo não linear isso pode não 

acontecer. O final compõe-se de um enigma construído ao longo da história que extrapola a última página e dá 

possibilidade ao leitor de continuar construindo, muitas vezes, o final, mantendo a abertura da obra. Esse movimento de 

leitura implica reversibilidade e interatividade. De acordo com Neitzel (2009), a reversibilidade é o efeito no texto que 

permite várias entradas e saídas da leitura. Dessa forma, a leitura constitui-se em um movimento dinâmico. O leitor no seu 

percurso de leitura monta os fragmentos espraiados pelo texto e dá sentido à obra mediante a criação pessoal, a suspensão 

dos fatos, a imprevisibilidade e a multiplicação dos significados. Distingue-se, portanto, por ser um texto não linear. 

Neitzel (2009) coloca em relevo que o elemento da interatividade traz à tona a interação do leitor com a obra. Esse 

movimento implica uma leitura que o encaminha a uma leitura relacional, um processo de montagem de fragmentos e de 

multiplicação de sentidos acerca da história. Ao passo que o leitor movimenta-se pela obra, pelas entradas e pelas saídas 

dessa narrativa arquitetada, ela provoca, no leitor, um processo criativo de leitura. A figura 3, a seguir, ilustra os elementos 
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hipertextuais que serão foco desta pesquisa, os quais se articulam na narrativa e colaboram para que se constitua um enredo 

não linear. 

Figura 3 - Elementos da categoria enredo 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Neitzel (2009). 

 

 

Na segunda categoria, focamos nos aspectos gráficos que compreendem o layout e as ilustrações. Buscamos, assim, 

avaliar: as linhas, os espaços vazios/ocupados, as cores, as letras e sua diversificação (maiúscula, minúscula, como também 

sua espessura). Percebemos que esses dados nas obras literárias contemporâneas fazem parte do projeto gráfico editorial, 
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implicando diretamente na organização visual e textual do livro. A estética da recepção aponta que a forma como o leitor é 

exposto ao texto influencia na relação que ele estabelece com o livro. 

Quanto aos aspectos relacionados às ilustrações presentes nas obras, destacamos as fotos, os desenhos infantis, as 

colagens, os traçados à mão livre, os quais buscam estabelecer um diálogo entre esses vários elementos. Segundo Nunes 

(2007), as ilustrações demonstram, muitas vezes, uma ideia de representação imagética sem muita preocupação com a 

aproximação da realidade. As ilustrações devem colocar o leitor em um processo de interação com os demais elementos 

estilísticos da obra e, consequentemente, envolvê-lo em um processo de leitura singular. Com as ilustrações, pretende-se, 

dessa forma, não só libertar o leitor da tarefa mais antiga de ajustar o texto à ilustração, mas sim aproximá-lo à tarefa de 

produzir sentido e fruir a obra. Logo, a ilustração transcende o escrito, deixa de ser um reforço da escrita para dialogar com 

o texto. 

Embasado nos “[...] estudos e experiências realizados pela Gestalt no campo da percepção visual da forma [...]”, 

Gomes Filho (2004, p.17) constrói um sistema de leitura visual da forma que  nos auxilia na análise das imagens do livro de 

literatura infantil quanto à sua formação, aos seus fatores de equilíbrio, à sua clareza e harmonia visual, os quais julgamos 

necessários para compreender a relação imagem-texto, obra-leitor. Assim sendo,  

 

 

 

 

 

Essa é uma questão que norteia nossa análise e faz-nos enveredar pelos traçados das linhas, das imagens, do texto 

não verbal. 

...como as escolhas do layout e das imagens podem ampliar os aspectos de significação da 

obra e potencializá-la como uma escrita hipertextual? 
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Ainda, sobre as funções das imagens, Oliveira (2009, p. 25) discute como podemos encontrá-las servindo a diversas 

funções: “mágicas, religiosas, políticas, estéticas, epistêmicas, informativas, decorativas, persuasivas ou até comerciais”. A 

autora salienta que “essas funções podem se alterar ao longo do tempo”. Diante dessa afirmativa, entendemos que os 

aspectos gráficos contribuem para ampliar o potencial da escrita, configurando-se mais um elemento que, engendrado à 

narrativa, colabora para uma construção  hipertextual. Dependendo do seu espaço e da sua articulação na trama, os aspectos 

gráficos são capazes de colaborar para a função estética que se configura como conceito principal das narrativas em análise. 

Esteticamente falando, a imagem, de acordo com Oliveira (2009, p. 52), é um “texto estético”, que, ao ser entregue 

ao mundo, passa a pertencer a cada leitor de modo diferente, para tanto a leitura deve ser feita por meio de uma observação 

cuidadosa, colocando foco em pontos relevantes para fazer uma leitura em rede e para ampliar a significação da narrativa. 

Nesse sentido, os caminhos entrecruzam-se na trama, a expressão visual e o campo do conteúdo relacionam-se e adquirem 

sentido no conjunto e não apartados. Portanto, essa leitura relacional entre texto e imagem potencializam, segundo Oliveira 

(2009, p. 68), a “reeducação da cognição mediada pelos sentidos, através da diversificação dos modos de ver [...]”. 

Ramos e Nunes (2013, p. 255) sublinham que a ilustração é um convite para “viver uma experiência estética”, 

portanto pinçar sua estrutura artística, ou seja, materiais e técnicas utilizados na sua construção são dispensados quando a 

vivência estética nos oferece muito mais. A ilustração convida-nos a receber, a perceber, a sentir; enfim, a “[...] deixar-se 

levar pela emoção que aquele conjunto, artisticamente constituído, provoca”. 

Na figura 4 que segue, podemos observar que a somatória dos elementos encontrados no interior dos aspectos 

gráficos são amplificadores do texto em uma narrativa contemporânea e que tendem a colaborar com a quebra da 

linearidade da narrativa. 
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Figura 4 - Elementos hipertextuais destacados dos aspectos gráficos 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

De acordo com Eco (2012, p. 93), os aspectos simbólicos ampliam a abertura do texto por meio da “[...] 

ambiguidade de situação, capaz de estimular escolhas operativas ou interpretativas sempre diferentes”. Tendem a deixar 

aparente a palavra e seus diversos aspectos, bem como sua ligação com outros significados, possibilitando a multiplicidade 

das significações e revelando, assim, a característica multiforme do texto. Segundo o autor, o valor estético do texto está 
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condicionado a suas aberturas, que tem função sugestiva e não referencial de possibilitar a “fruição estética”. Ambos, 

“ambiguidade dos signos” e “organização estética”, são dois elementos que coexistem solidariamente na construção da 

narrativa contemporânea como forma de estímulo estético. 

  Nesse sentido, os aspectos simbólicos trazem elementos como as figuras de linguagem que são estratégias textuais 

que o escritor pode aplicar no texto para conseguir determinado efeito na interpretação do leitor. Esses elementos podem 

relacionar-se aos aspectos semânticos, aos fonológicos ou aos sintáticos. Os aspectos simbólicos agem na trama textual 

transformando a mensagem e deixando-a mais expressiva, poética. Essa narrativa é construída em blocos dissociados e ao 

mesmo tempo conectados. 

Quanto a essa escrita cheia de ruídos, atentemos para uma espécie de mise en abyme de sentidos ocultos, ou seja, 

uma estrutura textual fortemente marcada por aspectos simbólicos. Estes tendem a potencializar o texto a ponto de levar o 

leitor a extrapolar o que está dito e escrito, sugerem uma elasticidade e uma mobilidade no texto. Dessa forma, a estrutura 

mise en abyme tende a imprimir uma propriedade labiríntica no texto. Segundo Neitzel (2009), isso se dá por meio do 

aspecto semântico que remete a outra estrutura, e coloca o leitor em um processo de busca constante. Esses recursos 

abismais, ao serem utilizados de diversas formas pelo escritor, expõem o leitor a um quadro de especulação, de vertigem. 

Os aspectos simbólicos, portanto, encontram-se espraiados nesses blocos dissociados e enredados, conectados (ver Figura 

5) que tendem a ampliar os sentidos do texto. 
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Figura 5 - Aspectos simbólicos 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
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Com vistas à construção de uma pesquisa coerente com a análise de conteúdo dos livros de literatura infantil, 

definimos que, dentro dos blocos de categorias, destacaremos os elementos necessários à investigação do material de 

pesquisa, etapa necessária para responder o questionamento que é a base de sustentação do estudo. Todo o cuidado com a 

elaboração das categorias para colher dados consistentes remete-nos ao fragmento inicial de Calvino (1999), o qual sugere 

riqueza de detalhes o mais preciso possível. No caso desta pesquisa, essa riqueza contribuirá para o entendimento e a 

compreensão sobre os elementos textuais que compõem uma narrativa hipertextual.   

Traçamos como hipótese que uma obra que apresente enredo reversível - que permita maior interatividade e que, 

portanto, se manifeste aberta à plurissignificação da obra -, aspectos gráficos que extrapolem a folha plana e aspectos 

simbólicos que ampliem o potencial do escrito empreendem narrativas permeadas por elementos hipertextuais. De acordo 

com Neitzel (2009), a narrativa hipertextual é uma narrativa não linear, composta de elementos que ampliam o potencial 

escrito do texto. No interior da narrativa, outros textos relacionam-se, implicam em um movimento de leitura reversível, 

pois a obra é plural e multifacetada, a ponto de exigir um leitor atento que se embrenhe em uma leitura dinâmica, relacional 

e aberta a intervenções na coautoria do texto.    

 Esse tipo de narrativa implica um conteúdo transgressor no sentido de desobedecer a ordem dos textos tradicionais 

com início, meio e fim. Na maioria das vezes, ela multiplica e cria, em outra lógica, sentidos que permitem ao leitor passar 

para além do conteúdo escolarizado e moralizante, tão comum no texto literário infantil. Santos (2003) discute sobre a 

leitura proposta no/do hipertexto, afirmando que se trata de ”[...] uma leitura que se coloca também como gesto e, 

consequentemente, como expressão, empreendida com base na posição singular de um sujeito movente, de posições 

provisórias – efêmeras, talvez -, mas construindo o possível de um percurso por entre fragmentos e multiplicidades várias 

[...]” (SANTOS, 2003, p. 32). Nesse sentido, o autor sugere que a leitura de um hipertexto lança o leitor a ler com o corpo, 

fazer movimentos para exprimir ou realçar ideias e interpretações diversas. Assim como o texto, o sujeito não é estático - 

ao passo que se move ao longo da leitura e entre os fragmentos postos, ele cria o próprio percurso de leitura e suas 
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significações.  Na figura 6 a seguir, podemos observar a representação do engendramento das categorias a fim de construir 

uma narrativa com conteúdo transgressor. 

 

 

Figura 6 - Categorias engendradas - conteúdo transgressor  

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
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capaz de contribuir com a formação de um leitor mirim mais reflexivo, crítico e sensível. A narrativa hipertextual traz, em 

seu bojo, um conceito de narrativa que muito se aproxima do conceito de objeto estético. Durante muito tempo, a escola 

didatizou o texto literário e o relegou a esfera utilitária nas práticas pedagógicas. Após algumas décadas, tenta-se inverter 

esse conceito funcional, entendendo que, diferentemente do texto informativo, o qual tem como objetivo informar, a 
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narrativa hipertextual evidencia o caráter estético no qual a literatura funda-se. Esse conceito de objeto estético e artístico 

deve-se a uma narrativa construída, arquitetada ou até modelada pelo autor que deseja, com essa arquitetura, entregar ao 

leitor uma obra aberta a suas interferências e, até mesmo, apreciação.   
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2 ADENTRANDO NO UNIVERSO DA LEITURA LITERÁRIA 

 

[...] Caso se quisesse representar graficamente o conjunto, todo o episódio com seu ápice, 

seria necessário um modelo em três dimensões, talvez em quatro – não há modelo, 

nenhuma experiência é passível de repetir-se. É neste aspecto que o abraço e a leitura mais 

se assemelham: o fato de que abrem em seu interior tempos e espaços diferentes do tempo 

e do espaço mensuráveis. 

Ítalo Calvino  

 

Calvino (1999, p. 160) faz, na epígrafe acima, uma aproximação entre a leitura e a vida, pois a leitura é movimento, 

evoca sensações, emoções e reflexões tão importantes para a formação quanto à subjetividade que se instaura na relação do 

sujeito com o mundo. Dessa forma, a leitura desloca o leitor do tempo e do espaço, sugerindo-lhe uma aventura que, 

segundo Pillar (2011), articula cognição e sensibilidade para que se alcance a produção de sentidos.  

A leitura é uma atividade que atravessa a existência humana. Historicamente, foi construída com o desenvolvimento 

cultural. O ato de ler configura-se importante exercício para o processo de humanização do homem, que, ao longo da sua 

existência, criou formas de comunicação e expressão de suas histórias, tradições, ou seja, da sua cultura. Esse processo 

perpassa pela manifestação de sua cultura que pode dar-se por meio de linguagens diversas.  Uma delas é a arte literária, a 

qual se constitui pela via estética, sensível e crítica da realidade experienciada. A leitura pode ser abordada como um 

espaço que possibilita conhecer, que estimula os sentidos, as emoções, as imaginações e contribui, consequentemente, com 

a formação cultural e estética do sujeito. 

Atualmente, vivemos mergulhados no meio das palavras que surgem a todo o momento em diferentes espaços por 

meio dos anúncios publicitários, das placas de trânsito, dos outdoors, etc. Em todas as fases e idades do homem, tem-se a 

percepção da importância da leitura para a vida de modo geral. Sua efetivação inicia-se por dois estágios que devem 

caminhar juntos: a decodificação dos símbolos linguísticos e o processo de compreensão destes no contexto em que o 
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sujeito está inserido. Ler implica, ao sujeito, relacionar e articular o que está a olhos vistos ao conjunto de informações a 

priori elaborado. Pillar (2011, p. 8) considera que ler contemporaneamente é “atribuir significado seja a uma imagem ou a 

um texto de palavras”.  

Durante muito tempo, segundo Petit (2009), a escola tratou de afastar a literatura dos sentidos, ou seja, do corpo, 

ignorando a relação desta com o vivido, com as emoções, centralizando sua significação ou interpretação da leitura 

somente no campo da imaginação. A leitura já foi entendida como um ato mecânico. Estudos como os de Neitzel e 

Carvalho (2012), no livro Formação estética e artística – saberes sensíveis, permite-nos entender a literatura como uma 

atividade articulada entre corpo e mente. Pesquisas como essas nos ajudam a entender e superar a dicotomização do sujeito 

há muito perpetuada. A arte literária enquanto via estética contribui com a “educação do sensível”, pois evoca sensações, 

emoções e reflexões na formação do indivíduo desde a mais tenra idade. 

Eis um grande desafio do ponto de vista de Petit (2009): possibilitar às pessoas a redescoberta do ato de ler, bem 

como a tamanha importância que essa atividade tem no processo de humanização do homem por meio da via artística da 

literatura. Ela vem se firmando por sua via artística na formação do sujeito. Sua função estética permite-nos afirmar que um 

texto literário é essencialmente sensorial, sua função é provocar a desconstrução das verdades, por meio da fruição, e 

contribuir, dessa forma, por meio da articulação do saber sensível com o inteligível, o refinamento dos sentidos, 

mobilizando forças, saberes e abstrações na construção do eu e nas relações sociais. 

Para compreender a literatura como um objeto artístico, como bem imaterial que deve ser apreciado, faremos uma 

incursão acerca das funções e concepções dessa arte. Umberto Eco (2003), em seu livro Ensaios sobre a Literatura, escreve 

sobre as funções da literatura e, dentre os destaques, está à função Gratia Sui, ou melhor, a leitura por deleite, fruição. 

Alinhada a esta função, Petit (2009) coloca a literatura como a “oferta de um espaço” que permite ao leitor fruidor conhecer 

despretensiosamente o mundo, sua geografia, sua história. 
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 Culler (1999) chama a atenção para o fator ficção, ou seja, afirma que a literatura é ficção, caracterizando, assim, a 

obra literária como objeto estético. O autor prossegue dizendo que se trata de uma obra arquitetada e preocupada em como 

contar, colocando em suspenso sua função informativa em proveito da função estética. Trazemos, assim, Petit (2009) para 

afirmar o poder da ficção da literatura sobre os leitores. Segundo a autora, ao ler, o sujeito não se evade do mundo, mas cria 

um “canto na realidade”. Dessa forma, abre-se uma passagem para outro lugar, é possível o devaneio, a imaginação, as 

relações e as construções do leitor.  

Perrotti (1986) retoma o leitmotiv de evocar a literatura como atividade artística, tanto no ato de ler quanto no ato de 

escrever, vivência que deve ser comprometida com a fruição e não com as ações pedagógicas. A literatura, portanto, pela 

via estética, permite ao leitor estabelecer uma ponte entre as coisas e lugares do mundo. Segundo Petit (2009), ela convoca 

para uma “[...] atividade de simbolização, de pensamento, de narração de sua própria história entre as linhas lidas, uma 

costura de episódios vividos de maneira fragmentada” (PETIT, 2009, p. 83). 

Lajolo e Zilberman (1999), em seu livro Literatura infantil brasileira história e histórias, apresentam a década de 

1980 como época de expansão e renovação literária brasileira no que tange a escritores e tendências na literatura infanto-

juvenil. As autoras destacam, dentre outros, autores como: Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Lygia Bojunga Nunes, 

Ziraldo; e apontam as seguintes tendências de renovação na narrativa: a crítica social brasileira, o reconhecimento de uma 

criança dotada de capacidade e de criatividade para romper com a normatização e conceitos cristalizados pela sociedade, o 

surgimento de ficção científica, os aspectos gráficos em destaque, bem como procedimentos narrativos de metalinguagem e 

intertextualidade. Turchi (2008) salienta que as tendências empreenderam “[...] ruptura da normatividade, o incentivo a 

criatividade, a liberdade e a autonomia de pensamento representaram a expressão estética mais significativa da literatura 

infantil à época”.   
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A partir da década de 1990, intensificou-se a criação literária para o leitor mirim com um conjunto de elementos 

novos, algumas tendências ficaram no esquecimento, outras foram revisitadas e revitalizadas. Essas mudanças representam 

novos rumos da literatura infantil contemporânea brasileira que tiveram seu início com Monteiro Lobato. 

No Brasil, a história da literatura infantil constrói-se à medida que o próprio país desenvolve-se politicamente - ao 

fazer uma retrospectiva histórica da construção cultural do país, logo se encontram histórias de sucessos. Entretanto, 

deparamo-nos, também, com os problemas. Um deles, segundo Lajolo e Zilberman (1988), refere-se à circulação de 

literatura para crianças de textos europeus traduzidos, cujas leituras tinham a intenção formadora e patriótica. De certa 

forma, o movimento de fazer versões brasileiras de textos europeus também significava um movimento de produção 

nacional que, por muito tempo, transformou-se em um projeto de nacionalismo. 

Pouco a pouco essa história transforma-se. No Brasil, a literatura infantil tem um marco significativo com as obras 

de Monteiro Lobato. Segundo Lajolo e Zilberman (1999, p.45), Lobato publica, em 1921, Narizinho Arrebitado que destina 

ao uso das escolas primárias. Uma década depois, Lobato renova essa história de Narizinho acrescentando outros textos e 

publicando, em 1931, as Reinações de Narizinho. As narrativas de Lobato povoam as bibliotecas, a imaginação das pessoas 

que as leem e inspiram a leitura das crianças ainda hoje.  

Nesse sentido, Monteiro Lobato e sua obra estabeleceram um tom de renovação do gênero, pois seu projeto literário 

implicava em outra qualidade estética direcionada ao público mirim. O mote de suas narrativas eram as personagens, a 

natureza, a política e as relações sociais vivenciadas pelos brasileiros, porém configuravam-se narrativas em forma de 

fábulas. Lobato construiu uma obra de grande valor literário e ficcional apesar de contemplar suas narrativas com 

conteúdos estritamente didáticos.    

No período entre 1940 a 1960, a literatura infantil brasileira não avança e transforma as narrativas de Lobato em 

modelo, passando a replicá-las exaustivamente. Lajolo e Zilberman (1999) destacam, portanto, que a expansão da literatura 

infantil dá-se após as décadas de 1960 e 1970. 
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De acordo com Turchi (2008), o período que antecedeu a década de 1970 não possuía autores e nem obras 

consistentes para leitores mirins. Os livros de literatura infantil eram desprovidos de qualidade estética e serviam como 

histórias moralizantes que tinham a intenção de ensinar/replicar valores e atitudes vigentes na sociedade da época.  

A criação literária infantil brasileira é uma conquista datada e marcada pelas obras de Lobato e se renova até os dias 

de hoje com projetos literários cada vez mais ousados. Turchi (2008) salienta que, atualmente, a literatura contemporânea é 

determinada por um “projeto estético que valoriza o diálogo entre textos, ilustração e aspectos gráficos, num processo de 

co-autoria”, ao mesmo tempo em que permeiam toda a narrativa elementos como: humor, irreverência, aventura, suspense e 

temáticas tão cotidianas quanto fantásticas. A autora segue sublinhando que existe um “aprofundamento estético no texto 

literário” (TURCHI, 2008). A linguagem do adulto escritor, assim, aproxima-se muito da linguagem da criança leitora e 

estimula um percurso de leitura reflexiva e crítica. 

Essas mudanças na narrativa literária não são domínio apenas de literatura infantil. No universo adulto, encontramos 

obras como: Dicionário Kazar
4
, Se um viajante numa noite de inverno

5
, O jogo da amarelinha

6
; as quais possuem seus 

sentidos multiplicados e materializados somente no ato da leitura. 

Esta pesquisa entende que a hipertextualidade é determinada pelo aparato textual que é o livro e, também, pelos 

processos de escrita. Esse livro pode apresentar dobraduras, relevo, texturas, ou seja, diversas camadas que ampliam as 

possibilidades de interação do leitor com o texto que também se apresenta diferentemente diverso da forma 

tradicionalmente utilizada no cotidiano. Este texto é composto por dobras, fragmentos e dinâmica própria de uma narrativa 

hipertextual que se compõe de enigmas.  

                                                           
4
 PÁVITCH, M. Dicionário Kazar (1929). 

5
 CALVINO, I. Se um viajante numa noite de inverno (1999). 

6
 CORTÁZAR, J. O jogo da amarelinha (1963). 
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                                    Fonte: Simias de Rodes (2004). 

 

       A literatura tem certa 

caminhada no que se refere à 

libertação do texto da folha plana de 

um livro. Julga-se, a partir de 

trabalhos de autores como o “Ovo 

de Simias”, datado de 300 a. C (ver 

figura 7), que há muito tempo o 

homem vem desenvolvendo 

técnicas para extrapolar as 

limitações da escrita. Seu projeto 

estético difere pela forma de se 

apresentar não linearmente e 

convida o leitor a efetuar uma 

leitura aos saltos. O texto tem a 

forma de um ovo, os versos são 

numerados e não estão em 

sequência numérica formal. 

Propositadamente, o autor dispôs os 

versos em pontos contrários, 

propondo, assim, ao leitor uma 

leitura tergiversada, um tanto 

quanto enigmática e divertida. 
 

Figura 7 - Poema Simias de Rodes 
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Apesar de o suporte ser uma folha plana, o poema aparece para o leitor de forma provocativa e o convida a uma 

leitura relacional que exige juntar os fragmentos. Nesse sentido, ela possibilita maior interação. Para ensaiar alguns 

sentidos que o poema propõe, é necessário aceitar esse desafio proposto por Rodes (2004). O texto não está posto linha 

após linha, da esquerda para a direita, como estamos acostumados na cultura ocidental. Sua criação passou por outra lógica 

e apresenta-se intercalado. Nesse caso, o leitor faz uma leitura-montagem de seus enunciados e produz o seu sentido do 

texto.  

 Já, no século XIX, Stéphane Mallarmé inovou escrevendo poesias nada clássicas, pelo contrário, muito 

provocativas. O projeto estético tratava-se de um texto literário que apontava indícios de hipertextualidade. Essa obra foi 

intitulada Um coup de dés (Um jogo de dados), escrita com versos livres e layout nada usual na época de sua publicação, 

conforme podemos observar na figura 8 que segue. 

 

 

Figura 8 - Poema de Mallarmé: Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1897 

 

Fonte: Mallarmé (2007). 
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Ainda, no cenário mundial, no século XX, Raymond Queneau renovou a literatura e construiu um livro de sonetos 

no qual o leitor daria vida a diferentes poemas. Bastava selecionar as “tiras” ou “linhas” como desejarem, ler e exercitar a 

coautoria da obra, como podemos perceber na figura 9 a seguir. 

 
Figura 9 - Livro de poemas de Raymond Queneau 

 
Fonte: Open Set (2012). 

 

 

O aparato textual, portanto, também determina a hipertextualidade. Sua construção está diretamente ligada à forma 

com que o autor constrói esse livro, em forma de jogo, de palavras que seduzem o leitor a criar relações e dar significações 

diversas. Não se constitui uma leitura guiada pela voz do escritor e sim pela escrileitura, como um processo de devir da 
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escrita e da leitura. Esse movimento dinâmico, o qual constitui uma obra literária hipertextual, motivou esta pesquisa cujo 

objetivo nos levará a identificar as transformações ocorridas na produção do livro infantil. 

 

2.1 LEITURAS LITERÁRIAS HIPERTEXTUAIS 

 

 
[...] ler significa despojar -se de toda intenção e todo preconceito para estar pronta a captar 

uma voz que se faz ouvir quando menos se espera, uma voz que vem não se sabe de onde, de 

algum lugar além do livro, além do autor, além das convenções da escrita: do não – dito, 

daquilo que o mundo ainda não disse sobre si e ainda não tem as palavras para dizer.[...] 

Ítalo Calvino  

 

Julgamos importante colocar em relevo a necessidade de o público mirim ter formação estética, por meio do contato 

com obras literárias que não tenham apenas cunho didático, mas cuja função estética seja ressaltada. Logo o leitor estará 

mais atento e sensível à leitura e à releitura do mundo a partir de tramas relacionais e significativas as quais constituem 

uma obra literária. Calvino (1999) apresenta em sua obra Se um viajante numa noite de inverno uma narrativa hipertextual 

para adultos que salienta o significado mais amplo da leitura. Entendemos que todos os textos provocam o leitor a um tipo 

de leitura relacional em maior ou menor grau. No entanto, há textos que são considerados, por Calvino (1990), como hiper-

romances que são textos que promovem relação e dinamicidade com mais ênfase. O fragmento da epígrafe (CALVINO, 

1999, p. 243) suscita a ideia do texto como uma trama relacional e dinâmica, aos moldes de um jogo que convida o leitor a 

entregar-se a leitura. A partir dessa perspectiva, a formação de leitores mirins deve estar permeada de uma leitura viva, que 

instaura reflexão e criticidade sobre as palavras ditas e não-ditas. Significa dizer que o leitor é o garimpeiro na leitura 

hipertextual, podendo fazer vários percursos de leituras, escavando tocas e criando asas ao passo que a narrativa lhe exige a 

construção e multiplicação de sentidos.  
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A formação de leitores mirins com narrativas hipertextuais promove uma leitura atraente pelas suas qualidades 

dinâmicas, em especial pelo seu layout arrojado em que o leitor, ao aceitar a provocação, deve buscar, também, ouvir a 

música que a narrativa propõe para multiplicar significações ao passo que ele se constrói e se humaniza. Esse tipo de obra 

literária do qual falamos é aquela que multiplica sentidos e implica relações diversas - é traduzida e apresentada ao leitor 

em um jogo de palavras colocando em primeiro plano a linguagem, ressaltando suas literariedades, seu plano estético. 

Nosso intuito, nesta pesquisa, é destacar as obras de arte literária para a infância que possuem elementos narrativos 

hipertextuais e acompanham a formação literária dos leitores mirins no século XXI. É fato que a forma de escrever mudou, 

a leitura também. Mudanças aconteceram nos sujeitos, nos espaços e nos livros. Essas mudanças são indícios do mundo 

contemporâneo, e os livros com narrativas inovadoras – hipertextuais - são fontes de informações e sensações diversas. A 

discussão sobre a literatura hipertextual tem relação com a qualidade textual da obra, que se constitui como um projeto 

arquitetônico audacioso, interativo que provoca o leitor a perceber o livro de literatura como objeto de arte. 

O desafio de formar leitores por meio da apreciação de obras de arte requer uma literatura contemporânea ainda 

mais comprometida e engendrada com os demais elementos estilísticos. Um texto hipertextual não é uma narrativa linear. 

Não obedece a uma ordem fechada de início, meio e fim. Ao longo da narrativa, o autor provoca o leitor a pensar o texto 

em outra lógica. O livro de literatura, no século XXI, na forma ficcional de ver, sentir e saborear o mundo vem acompanhar 

a evolução da criança, no sentido do seu desenvolvimento. Ambos, o livro e o sujeito, estão se recriando paralelamente à 

evolução tecnológica. O próprio livro é um avanço tecnológico, quando traduziu e imprimiu a oralidade por meio das letras 

em páginas.  

A versão do livro de literatura infantil, na contemporaneidade, não traduz somente as histórias contidas na 

imaginação do leitor, tende a suscitar um jogo de palavras de forma diferenciada que estimula o leitor a conectar histórias 

que o escritor deixou em aberto, permite a interação do leitor com as diversas histórias que aparecem nos diferentes 

formatos e suportes. São livros com narrativas que podem ser comparadas a partituras musicais, que evocam o leitor a 
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executá-las e entrar na dança. Assim como as demais leituras, a narrativa hipertextual só ganha existência quando o leitor 

aceita o desafio de tocá-la. O leitor pode, muitas vezes, iniciar à leitura pela última página, como na obra Clara manhã de 

quinta á noite
7
. Esse livro constitui uma surpresa a cada página e envolve o leitor pelo todo do livro: narrativa, imagens, 

ludicidades, sabores e dissabores. Ao folhear um livro que é testado de diversas formas, que se desdobra e cujo sentido 

expande-se, descobre-se um texto aberto para o leitor fruir.   

É relevante considerar que nenhum texto é linear, muito menos unilateral. Porém, no cenário atual, a escola começa 

a lidar com uma narrativa que destoa das tradicionais, por se apresentarem em um aparato textual que rompe com a 

estrutura clássica de início, meio e fim, rompendo, assim, com as categorias do texto narrativo. Ao professor cabe a 

compreensão dessas obras, para que possa introduzi-las no universo escolar. Uma narrativa hipertextual constrói-se baseada 

em uma rede de relações, é dinâmica, flutuante, reversível e interativa. Por meio dela, pode-se ampliar a ideia da obra 

infantil e sua implicação na formação de jovens leitores pelo viés artístico e estético.  

 A leitura de uma narrativa contemporânea marcada por elementos hipertextuais tende a seduzir, formar e informar 

esse leitor que em constante desenvolvimento cultural sente-se desafiado por esse texto enigmático e que exige mais 

envolvimento. Importa destacarmos que a leitura é um movimento distinto e pode ser ilustrado por este fragmento escrito 

por Calvino (1999, p. 173): “[...] movimento invisível que é a leitura, o correr do olhar e da respiração e, mais ainda, o 

percurso das palavras através de sua pessoa, o fluxo e as interrupções, os impulsos, as hesitações, as pausas, a atenção que 

se concentra ou se dispersa, os retrocessos, essa trajetória que parece uniforme, mas que é sempre mutante e acidentada”. 

O autor encaminha-nos a refletir sobre o movimento no qual a leitura silenciosa arrebata-nos, intensificando a ideia 

de que a leitura compreende sempre um movimento de interlocução com o autor, o qual exige um confronto de ideias. A 

cada entrega ao texto, ele nos leva a caminhos nem sempre previstos pelo autor, caminhos plurais que se bifurcam, 

                                                           
7
 WOOD, D. Clara manhã de quinta à noite. (2008) 
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estrelam, permitindo-nos uma leitura multifacetada e não condensada, em meros fatos com início-meio-fim. O desejo de 

Calvino é por uma escrita hipertextual, aquela estruturada em uma rede de relações que se materializa no ato da leitura. 

Uma obra literária hipertextual exige, na sua gênese, que o escritor arquitete um texto cuja leitura ultrapasse a folha 

plana. No contexto contemporâneo, a literatura hipertextual ganhou fôlego com a tecnologia, especificamente com o 

computador, apesar de não necessitar desse suporte para constituir-se. Muitos estudos, como os de Neitzel (2009), mostram 

que a literatura hipertextual não é o resultado das modernas tecnologias, mas de um anseio do homem de ampliar suas 

possibilidades de escrita, como pudemos observar no início deste capítulo por meio de obras como o poema de Simias de 

Rodes (2004), de Mallarmé (2007) e o livro de poemas de Queneau (OPEN SET, 2012). 

Um texto legível no sentido atribuído por Barthes (1997) - em que tudo está escrito e explicado, estruturado de 

forma clássica -, e no sentido atribuído por Eco (1997), com início-meio-fim, propõe ao leitor uma leitura menos dinâmica 

e mais parasita no sentido atribuído por Barthes (1997). Não possibilita o avanço na construção dos sentidos e no 

estabelecimento de relações que poderiam multiplicar-se e, por isso, constroem um leitor parasita, aquele que suga o texto 

de forma ávida, com pressa de chegar ao fim, uma leitura aligeirada. Logo o leitor esquece o que leu e não se reconstrói. O 

texto legível é um tipo de texto que está na contramão da formação global e sensível do sujeito.   

Diante dessas inferências acerca da narrativa hipertextual, é relevante pontuar a característica símbolo de “obra 

aberta”, pois, marcadas por todos ou por alguns elementos hipertextuais já citados, ela constitui-se uma obra que não se 

fecha em si ou na sua verdade - ela abre suas páginas cheias de reversibilidade e intertextualidade para o leitor entrelaçar-

se, investigar, ler, debruçar-se em sua malha textual. Assim, o leitor faz sua própria montagem de início, meio e fim. Ele 

busca as relações por meio da vivência lúdica e cultural que implica a leitura de uma obra literária hipertextual. 

Percebemos que a construção hipertextual passa por um importante processo criativo do autor no que se refere ao 

processo de escrita, a ponto de impactar pela forma literária que apresenta a narrativa ao leitor. Em um primeiro momento, 
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pode até haver um estranhamento. Após a leitura e (re)leitura, abre-se um processo de percepção. Esse processo contempla 

um embate que coloca em relevo a fruição e o leitor avança ao estágio do prazer ou, até mesmo, do desprazer.  

Sobre o processo de recepção, Calvino (1999) lembra-nos, em Se um viajante numa noite de inverno: “Espero que 

meus leitores leiam em meus livros algo que eu não sabia, mas só posso esperar isso daqueles que esperam ler algo que eles 

não sabiam” (CALVINO, 1999, p. 189).  O autor sugere que a mensagem escrita não seja uma ditadura verbal imposta pelo 

escritor, pelo contrário, ressalta que cada leitor, quando disposto, pode construir os seus caminhos de leitura e produzir 

sentidos ao ler. Nesse caso, cada leitor, ao desvelar os enigmas e ao participar do processo de montagem dos fragmentos, 

revela o desconhecido, brinca com o conhecido, reflete o vivido e se reconstrói no ato de ler.  

 A narrativa hipertextual, da qual estamos falando, configura um mundo literário plural e dinâmico. Segundo 

Wandelli (2003, p. 40), é possível perceber que a “ideia de hipertextualidade está envolta como uma potência”, que pode ou 

não ser ativada, na leitura de um texto marcado por princípios como: multiplicidade, heterogeneidade, ruptura 

assignificante, interconectividade, cartografia e decalcomania. Esses princípios foram destacados pela autora da “obra-

rizoma”
8
, a qual se configura “[...] um crescimento orgânico caótico, interceptado e ramificado pelo meio, de forma que 

todos os extremos, funcionando como pontos de entrada, mantêm entre si uma comunicação em rede” (WANDELLI, 2003, 

p. 31) 

Os princípios do rizoma pela autora destacados são: princípio da multiplicidade - ressalta a pluralidade do todo e a 

instância coletiva de subjetividades do texto que supera o autor. Heterogeneidade - revela a convivência da linguagem 

textual e visual e todas as suas variedades, e coloca o leitor em estado de busca em “sistemas externos” (cinema, música, 

ciência...), criando, assim, uma forma combinada com o princípio de pluralidade. Ruptura assignificante – princípio no 

qual o texto não tem definido um início e um fim, sua leitura pode começar e terminar em qualquer ponto. Segundo 

                                                           
8
 “Rhizome de Mille plateaux, um texto que tem sido tomado como paradigma teórico para a teoria do hipertexto, porque, de certa forma, reúne, na 

imagem do rizoma, características que são encontradas nessa velha-nova forma de escrita.” (WANDELLI, 2003, p. 31). 
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Wandelli (2003, p. 32), ela segue “uma lógica antilinearidade e autonomia das partes em relação ao todo”. 

Interconectividade – “[...] Os autores defendem a igualdade entre nós, mas as teorias do hipertexto tendem a acreditar em 

centros e hierarquias provisórios que se estabelecem na interação do leitor com a obra” (WANDELLI, 2003, p. 32). 

Cartografia – refere-se à forma de percorrer e movimentar-se nas linhas que compõem o texto, como também à “[...] ideia 

da aparência efêmera e proteiforme dessas linhas, suscetíveis a diferentes arranjos cada vez que sua cartografia é 

percorrida” (WANDELLI, 2003, p. 32). Decalcomania – Wandelli (2003, p. 32) destaca que “[...] a obra não é uma 

imagem que copia ou imita o mundo, mas um mapa de linhas que remetem a ele [...]”.  

Na figura 10 que segue, observamos como esses princípios podem arquitetar uma leitura que, segundo Wandelli 

(2003), evocam a participação do leitor e lhe conferem um status de “coautor” mudando sua configuração de só 

consumidor para também produtor.  
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Figura 10 - Princípios da hipertextualidade 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos princípios hipertextuais de Wandelli (2003). 

 

 

Wandelli (2003) entende que o hipertexto literário conjuga uma intersecção dos princípios do rizoma com outros 

princípios abstraídos da crítica literária contemporânea. No caso, a paratextualidade vem da obra de Genette (1997). Outros 

princípios, como a Interatividade, vem da Obra Aberta (ECO, 2012), mas também de autores que estudam o hipertexto 

eletrônico em si, como Landow (1992), Bolter (1991), Snyder (1997). Há uma influência grande dos textos pós-

estruturalistas de Roland Barthes, de Júlia Kristeva, dos Estudos Culturais (em relação à produtividade do leitor e ao sujeito 

da recepção). Enfim, o hipertexto literário é tributário de uma série de valores abstraídos dessa profusão de ensaios sobre o 

texto e a obra no século XX. 
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O texto hipertextual, independentemente do aparato de suporte, envolve o leitor e lhe confere o status de coautor no 

processo de leitura. Neitzel (2009), a partir dos estudos de Wandelli (2003), apresenta os seguintes princípios de uma 

narrativa hipertextual, conforme podemos observar na figura 11 que segue. 

 

Figura 11 - Princípios hipertextuais 

 
Fonte: Elaborada pela autora a partir da pesquisa de Neitzel (2009). 
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Esses princípios permitem que o texto seja mais aberto, promovendo a articulação de vários fragmentos, entradas e 

saídas, compondo, em muitos casos, histórias sem fim. Esses elementos hipertextuais não aparecem em uma ordem e nem 

hierarquizados. O leitor em sua subjetividade ressignifica a obra que adquire autonomia e, por isso, escapa do controle do 

autor.   

O princípio de Rede e nós confere à tessitura do texto a convivência das múltiplas vozes que o tema suscita ao 

projeto literário de uma narrativa hipertextual. São vozes que se cruzam, convergem, divergem; enfim, compõem uma rede 

de relações inconclusa/infinita entre o autor, a obra, o leitor e o mundo. Calvino (1990, p. 127) afirma ser este mais um 

desafio da literatura: “saber tecer em conjunto os diversos saberes e os diversos códigos numa visão pluralística e 

multifacetada do mundo”. O autor explica que o leitor, ao se deparar com esse tipo de leitura, estará diante de um jogo cuja 

aposta é de “estabelecer relações”. Essa ação exige “conhecimentos múltiplos”. Estes, por sua vez, na ação de leitura, 

configuram o “fio” que dá o nó (CALVINO, 1990, p. 130). A intertextualidade é um mosaico de vários outros textos, esses 

textos combinados e em justaposição são o fio condutor para a significação da obra. 

Esse fio condutor leva o leitor a construir e a interagir com a obra. Envolve-o na leitura como se ele estivesse 

montando um quebra-cabeça de muitas obras. Assim, desvela-se a intertextualidade, os vários textos e os diversos discursos 

que não oferecem a chave de leitura e nem fecham a significação do texto, pois este multiplica seus significados. De acordo 

com Barthes (1997, p. 17), “[...] tudo significa sem cessar e várias vezes, mas sem se submeter a um grande conjunto final, 

a uma estrutura última”, o leitor constrói o enredo, ata o que precisar e significa o plural do texto. Dessa forma, o texto 

abre-se à leitura e à releitura. 

A intertextualidade confere à literatura contemporânea uma ideia de “enciclopédia aberta” (CALVINO, 1990, p. 

131), aquela que contém a totalidade e não se fecha nela, mas sim se abre em um potencial de multiplicações.  Ela coloca 

em relevo um texto que dialoga com outros textos e, nesse sentido, torna-se uma estrutura não linear, composta de uma 

rede de relações, em que o autor não está sozinho - ele utiliza vários autores e constrói um texto plural e multifacetado. 
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Uma narrativa composta por várias alusões revela a presença de outros autores no texto e, nesse sentido, dilui-se a 

paternidade do texto, como nos lembra Barthes (2004) em A morte do autor. Essa ampliação da escrita redimensiona a 

possibilidade de leitura. O sentido do texto não fica atrelado, unicamente, à intencionalidade do escritor. Ele exige do leitor 

um processo de leitura que o permita multiplicar significações, desvendar tramas, enigmas, polemizar; participar da obra e 

perceber sua relação com o escritor na interação com a obra. 

A narrativa hipertextual - um processo criativo que entrelaça tramas de textos diversos compondo uma rica e 

generosa malha de significações -, está relacionada ao pensamento em rede, o que implica uma obra ser mais aberta e 

dinâmica. Neitzel (2009, p. 249) afirma que a “hipertextualidade se constrói por meio de um processo relacional, textos que 

murmuram outros textos, que são lidos em relação a outros, que são modelados pelo autor e re-inventados pelo leitor”.       

Um texto hipertextual provoca o leitor a desvelar os nós do percurso de leitura, os mundos sobrepostos no vasto 

mundo do texto, mundo aos saltos.  Assim, metaforicamente falando, é um texto que propõe pausas na leitura, um desviar 

na leitura do enredo, impulsionando o leitor a prosseguir, interagir em uma leitura também reversível. 

Dentre os vários princípios, a reversibilidade é o fio condutor para uma leitura dinâmica e atemporal. Ela permite o 

deslizar do leitor ao longo das páginas do livro. Este opera um movimento de vai e vem, seu trajeto de leitura tanto pode 

recuar quanto prosseguir, faz investigação e montagem de fragmentos proporcionada por uma narrativa hipertextual.  Logo, 

a reversibilidade com seu caráter de movimento descontínuo, cria um afastamento entre o leitor e o enredo convencional, 

deixando claro que a obra não está pronta e acabada, tem muito por fazer. A reversibilidade não diz respeito a uma ligação 

de pontos do texto que resultará em um final de história fechado e quadrado. O autor propõe, dessa forma, uma narrativa 

cheia de armadilhas e enigmas a serem perseguidos pelo leitor durante uma leitura dinâmica, de idas e vindas, entradas e 

saídas, sem hierarquização de partes ou blocos de temas. Os assuntos encontram-se espraiados pelo texto, e, nesse sentido, 

a obra mostra-se fragmentada e descontínua, ampliando a possibilidade de movimentação do leitor. 
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A marca da reversibilidade em uma narrativa hipertextual imprime um movimento dinâmico no percurso de leitura, 

dando ao leitor algumas possibilidades de deslocamentos - se é do início para o fim ou do fim para o início, alguns desvios 

e rotas diferentes. De acordo com Neitzel (2009, p. 53, grifo da autora), esses desvios “[...] se constituem como um tipo de 

construção móvel, um caminho a ser percorrido também ao acaso, sem as sequências de começo, meio e fim. Cada 

extensão só fará sentido mediante o processo de escrileitura”. Muitas vezes, os capítulos instituem-se fragmentos 

espalhados pelo autor e encontrados pelo leitor, como a composição de uma única narrativa. O leitor opera o processo de 

montagem dos fragmentos, que, segundo Neitzel (2009), está relacionado à perfuração da estrutura do texto, instituindo um 

movimento interno à obra e uma lógica de continuidade, colaborando com a coesão do texto. Essa montagem afasta o leitor 

do enredo fácil, prazeroso. A leitura constrói-se na suspensão dos fatos, na imprevisibilidade e na dinâmica da leitura que 

multiplicarão os significados. 

 Barthes (1997), em sua obra intitulada S/Z, refere-se à reversibilidade por meio do código simbólico, uma das vozes 

da tessitura de uma narrativa que, segundo o autor, diz respeito às polaridades e às antíteses que permitem a multivalência, 

ou seja, a utilização da natureza dos contrários no ato de ler uma narrativa hipertextual. O movimento da reversibilidade é 

comprometido em um texto clássico por conta dos seus elementos estilísticos que bloqueiam o plural do texto e impõem 

uma ordem irreversível. Esse movimento dinâmico, construído por meio de montagens, segundo Neitzel (2009), confere à 

escrita hipertextual que ela seja uma “escrita tratada não somente como um suporte de estocagem de informações a ser 

decifrada, mas como uma produção que é gerada pela interferência e pela percepção do leitor [...]” (NEITZEL, 2009, p. 

61). 

Toda essa des(construção), em uma primeira leitura, implica em uma grande desordem. Uma leitura mais atenta 

desvela a grandiosa obra de arte que é uma narrativa hipertextual - no seu sentido mais amplo: a reflexão, o acesso ao 

conhecimento de mundo, a interação com esse mundo e a fruição. O leitor efetua combinações e estabelece conexões ao 

passo que multiplica as significações, um movimento que explicita o princípio da interação. 
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Segundo Neitzel (2009), uma obra hipertextual difere da obra não hipertextual porque propõe elementos de forma 

que quebram a linearidade e que possibilitam que o leitor faça maior conectividade entre as informações. Nesse sentido, 

afirmamos que o texto construído com mais elementos hipertextuais constitui-se um texto mais interativo que inclusive 

possibilita maior autoria do leitor. Sabendo que toda obra propõe uma não linearidade, ou seja, permite certa conectividade 

com outros textos, colocamos em relevo que estamos lidando com a tese que existem textos que promovem mais 

conectividade e interatividade que outros porque tanto os elementos hipertextuais quanto a forma de construção do enredo 

promovem maior interação do leitor com o texto.  

Nesse percurso dinâmico, o princípio do engaste é um efeito articulador, refere-se à habilidade do leitor de encaixar 

os diferentes textos e combinações que convivem na narrativa para multiplicar significações, perceber e entender a 

pluralidade do texto. O hipertexto faz parte de um projeto literário em que um autor pulverizou narrações diversas, colocou 

em relevo os opostos em uma convivência harmônica. Está lançado, então, o desafio ao leitor, que, por meio da sequência 

de engaste, irá produzir significados, novas narrativas e inscrever-se como leitor ativo, interagir e fazer parte do processo 

de escrileitura à medida que estes fragmentos vão povoando a narrativa eleita para leitura.  

Os princípios da reversibilidade, da interatividade, da rede e nós e a sequência de engastes nos remetem ao avanço 

dos computadores que ofereceu à sociedade maneiras de escrever e ler diversificadas, pois alguns sites especializados em 

literatura infantil são dinâmicos, interativos, coloridos, vibrantes e permitem a participação do leitor na atividade de leitura. 

Vimos, até este momento, expondo as características da literatura hipertextual, porque entendemos que, hoje, o livro de 

literatura infantil apresenta muitos recursos que são embriões para a hipertextualidade. O livro impresso, por mais linear 

que possa parecer, deu também um salto no que se refere à sua constituição como narrativa hipertextual. O livro de 

literatura infantil contemporâneo é dinâmico, ou seja, permite ao leitor movimentar-se em folhas que iniciam a história 

propositadamente na última folha, que permitem fazer leitura da direita para esquerda, de baixo para cima compondo uma 

leitura mais interativa e exigindo do leitor não só movimento mental, mas também físico na construção de significados. 
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De acordo com Neitzel (2009) e Wandelli (2003), entendemos por leitura hipertextual o movimento dinâmico que 

envolve o contínuo e o descontínuo de uma escrita labiríntica, rompendo, assim, com a linearidade princípio-meio-fim. É 

fato que essa leitura está atrelada a uma construção textual e visual baseada em uma lógica associativa e não em uma 

estrutura unívoca - o conteúdo nunca se encerra, ele se abre a multiplicidade de percursos e sentidos. Nesse sentido, essa 

leitura desloca-se do centro, vai para as margens, para cima ou para baixo, em ziguezague, e, muitas vezes, aos saltos - é 

preciso acelerar páginas, voltar em outras, ler imagens e construir sentidos. 

Em suma, esta dissertação sobre o livro de literatura infantil contemporâneo visa a suscitar um debate acerca da 

potencialidade da literatura, analisando os traços que conferem à narrativa contemporânea um status avançado, ampliado e 

inovador da forma do leitor interagir com o livro. O leitor logo percebe que não se trata de uma simples fábula e sim, como 

diria Calvino (1990, p. 121), “[...] um livro enciclopédico, como método de conhecimento, e principalmente como rede de 

conexões entre os fatos, entre as pessoas, entre as coisas do mundo”. Podemos, então, selecionar a narrativa contemporânea 

como uma experiência de hipertextualidade que implica fruição, flexibilidade e multiplicação dos sentidos. Ela consiste em 

um exercício de ler não somente palavras, mas suas relações e suas significações com o texto e com o mundo.  
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 
O senhor figura em nossos arquivos como um leitor médio, e consta que leu, pelo menos em 

parte, ao redor de uma cova vazia, de Calixto Bandera. Então, pareceu-nos oportuno confrontar 

suas impressões de leitura com os resultados da máquina leitora. 

Ítalo Calvino 
 

 

Se um viajante numa noite de inverno consiste em uma narrativa enigmática e dinâmica. No nono capítulo 

(CALVINO, 1999), um leitor faz uma viagem à localidade de Ataguitânia. Ao chegar ao local, o livro que está lendo é 

apreendido por policiais fortemente armados que dizem tratar-se de um livro proibido na região. Mais tarde, esse mesmo 

leitor é abordado, novamente, pelos policiais que lhe pedem ajuda para analisar outro livro que deve fazer parte da lista de 

livros proibidos da localidade. Os policiais justificam essa abordagem dizendo não ter tempo para fazer a leitura e que, 

apesar de terem uma máquina leitora, eles gostariam de ouvir do leitor suas percepções acerca dos critérios estéticos e 

filosóficos que permeiam a determinada obra. Diante dessa abordagem, encorajamo-nos a firmar que é preciso muito 

cuidado e conhecimento para analisar uma obra. O nível da competência do leitor interfere na análise reduzindo ou 

ampliando as possibilidades do texto. O leitor poderá desvelar, ou não, as características que estrelam o texto. 

 Nesse sentido, procuramos efetuar as análises com o devido rigor que o procedimento metodológico sugere, bem 

como à luz do objetivo geral que foi identificar e analisar os elementos hipertextuais que se apresentam e se relacionam na 

composição da narrativa mirim contemporânea. Além disso, discutimos, também, como eles podem alterar a recepção 

literária tendo em vista que são elementos que acentuam o caráter estético da obra. 

Durante o período de análise e estudo acerca dos elementos hipertextuais, pudemos perceber que a participação 

deles na narrativa contemporânea provoca um deslocamento da figura do autor. Wandelli (2003, p. 43) salienta que o 

engendramento dos elementos hipertextuais que povoam o texto não permitem que o autor mantenha-se “[...] encerrado em 
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si mesmo, mas numa instância coletiva”. Ao leitor confere uma atividade para além da decodificação dos códigos 

linguísticos, permitindo a criação e reconstrução da mensagem, ampliando suas percepções acerca de sua relação com a 

obra e com o mundo.  Logo, compreendemos que estamos adentrando em um estudo sobre uma narrativa inovadora e 

importante para a formação de leitores mirins críticos e sensíveis. De acordo com Henrique (2011, p. 61), sugere-se, ao 

docente, “não apenas ensinar a língua, mas também possibilitar uma experiência estética, instigando o gosto refinado pela 

literatura”. 

 

 

3.1 O TEXTO E O PALIMPSESTO DE CIGAMIGA – FORMIGARRA  

 

 

 Cigamiga e Formigarra, lançado em 1993, foi escrito por Glória Kirinus e ilustrado por Guilherme Zamoner. A 

obra apresenta-se como uma releitura mais do que inusitada da fábula da formiga trabalhadeira e da cigarra seresteira. A 

autora relata no paratexto do livro que essa obra é resultado de um dos capítulos da sua tese de mestrado, resultado de sua 

irrequietação com as lições que havia aprendido por meio dos livros didáticos sobre a cigarra e a formiga, os quais 

colocavam em relevo que a formiga era abordada como ordeira, trabalhadeira e ideal para o progresso da sociedade; já, a 

cigarra, cantora e artista, era pouco vista nas páginas dos paradidáticos. Essa abordagem dos livros didáticos despertou o 

interesse da autora de (re)construir uma nova narrativa textual e visual envolvendo a cigarra e a formiga. Cuidadosamente, 

ela recria as duas personagens em uma narrativa; apresenta as personagens em histórias ao mesmo tempo independentes e 

atreladas uma a outra, destacando as qualidades de ambas, por meio de uma trama composta por palavras e expressões que 

afastam o leitor da obra clássica e linear, dando as duas personagens um ar contemporâneo. Essa forma de escrever 

literatura não despreza o passado, porém propõe um diálogo entre o velho-novo, o novo-velho. Não se sabe bem ao certo 

quem conversou primeiro, mas fica evidente que não se trata de uma simples fábula moralizante.   
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Quanto aos aspectos gráficos, uma marca inicial e evidente de sua potência para a hipertextualidade são as duas 

capas que alimentam a ideia das duas histórias serem independentes. A capa de um livro sempre é uma porta de entrada 

para a narrativa. Nesse caso, porém, as duas capas deixam em suspensão a narrativa a ser encontrada no interior do livro. O 

leitor pode fazer devaneios de leitura já pela capa e pensar que será possível percursos de leitura variados. Vejamos na 

figura 12 a seguir esse plano audacioso da autora em convidar o leitor a percorrer a leitura do livro, em princípio, por duas 

entradas. 

 

Figura 12 - Capas do livro Cigamiga e Formigarra  

  
Fonte: Kirinus (1993). 

 

De um lado a autora apresenta, com letras pretas, a CIGAMIGA no centro em uma linha curva acompanhado da 

ilustração de uma formiga tocando um instrumento musical. Já, no seu entorno, com letras coloridas e em formas diferentes 

está escrito FORMIGARRA, porém as letras F, I, G e A apresentam-se com volume que saltam aos olhos e emolduram a 

página. A outra capa (que normalmente seria a contracapa) é composta pela palavra FORMIGARRA, ao centro e em linha 

curva, acompanhada de uma cigarra segurando uma lanterna e um livro em um movimento de busca. Nesse espaço da capa, 

a palavra CIGAMIGA circunda o centro em letras coloridas e de formato diferenciado. Esse formato pode ser destacado 
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pelas letras C, A, M e A por possuírem volume e estarem dispostas de forma a lembrar a moldura da folha. Esses paratextos 

apresentam as histórias que podem apresentar-se diferentes, e, ao mesmo tempo, convida-nos a remexer nosso passado 

literário em busca de referências que fazem parte da nossa biblioteca para ressignificar essa nova obra. O leitor coloca-se, 

portanto, diante de uma encruzilhada: por onde começar a leitura?  Pela Cigamiga ou pela Formigarra?  De acordo com 

Neitzel (2009), uma obra hipertextual são textos “[...] que exigem do leitor atos de investigação, de montagem, uma ação, 

portanto interativa”. 

Outra importante fonte de significação em uma obra é a ilustração. Em uma entrevista dada ao Portal Cultura 

Infância, Luís Camargo (1999) sublinha que a “ilustração é uma imagem que acompanha o texto”, independentemente do 

seu formato, podendo ser fotografia, colagem, pintura. Nesse caso, a ilustração dialoga com o texto, não podendo ser lida 

individualmente, pois faz parte do conjunto. Cigamiga e Formigarra é uma narrativa acompanhada de ilustrações de 

formigas e cigarras com formas humanas, inclusive possuem roupas e objetos utilizados pelas pessoas. Luís Camargo 

(1999) não acredita que a imagem seja uma forma de tradução do texto escrito, mas sim que a imagem faz parte de um 

combinado entre texto e ilustração. Para o autor, texto e imagem são uma via de mão dupla, ora a imagem significa o texto, 

ora o texto significa a imagem, constituindo uma trama que permite a interação de ambos na sedução do leitor. Podemos 

assim, considerar as imagens também elementos que podem ampliar as possibilidades do texto, pois, ao dialogar com ele, 

extrapolam a narrativa e alimentam a reflexão do leitor. Nesse livro, as imagens indicam movimento. Ambas, formiga e 

cigarra, encontram-se no centro do livro e podem sugerir ao leitor o cruzamento das histórias, a aglutinação das 

personagens e a sua transformação.  

Na Figura 13 a seguir, podemos observar a linha sinuosa sugerida pela organização circular das personagens. A 

forma circular e a repetição de imagens na leitura visual permitem “[...] articulação analítica e interpretação da forma do 

objeto [...]” (GOMES FILHO, 2004, p. 27). O autor destaca que a partir das Leis da Gestalt é possível criar “suporte 

sensível e racional”  para auxiliar na leitura de articulação e interpretação da imagem. 
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Figura 13 - Página central de Cigamiga e Formigarra 

            

Fonte: Kirinus (1993). 

 

Em relação ao aspecto do enredo, a obra demonstra o quanto a hipertextualidade converge com a intertextualidade 

em sua gênese. A construção dessa literatura é uma composição explícita de textos em rede. Esse formato, como escreve 

Neitzel (2009, p. 17), implica em “uma leitura relacional, estimula a ler dois ou vários textos em função de outro [...]”. 

Trata-se de um livro cujo palimpsesto é a fábula da cigarra e da formiga apresentando-se com marcas de textos antigos e 

novos, em uma trama intertextual.  

À luz dos estudos de Gomes Filho (2004) sobre a forma da imagem, a circularidade e a repetição de imagens 

aproximam-se do conceito proximidade e semelhança. O autor ressalta a ideia da promoção da unificação do todo, com 
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relação à harmonia, ordem e equilíbrio da imagem vista. Na continuidade, também é possível destacar a pregnância da 

forma pelo seu alto grau de organização visual, o que facilita a compreensão e rapidez na leitura. Já a “[...] impressão visual 

de como as partes se sucedem através da organização perceptiva da forma de modo coerente, sem quebras ou interrupções 

na sua trajetória ou na sua fluidez visual” (GOMES FILHO, 2004, p. 35).  Esse movimento sugere uma boa continuidade, 

ou seja, para a melhor forma do objeto, fluidez do olhar. Por fim, a sensação de continuidade visual deflagra, também, o 

fechamento pela estrutura ordenada, no qual apresenta “uma figura total mais fechada ou mais completa” (GOMES FILHO, 

2004, p. 32). As características humanas das personagens ilustradas remetem-nos ao objetivo da fábula: a personificação de 

animais para indicar ao homem um comportamento. No entanto, aqui, esse comportamento não se restringe ao certo e ao 

errado, próprios das fábulas, mas à mudança, ao movimento. 

São duas histórias que iniciam em lados distintos e para chegar ao fim da história, que poderá ou não ser no meio do 

livro, o leitor precisa mudar a posição do livro, ou seja, dar um salto espacial e inverter fisicamente a leitura que se dará, 

portanto, da esquerda para a direita. Nesse sentido, o leitor fará escolhas: o lado que vai começar, o giro que fará para 

continuar lendo e a mudança na ordem da leitura da história. Esse processo constrói-se mediante as intervenções também 

físicas do leitor. Esse é um processo que imprime na obra um tom dinâmico. A dinamicidade é uma característica da 

literatura presente em várias obras, em épocas diversas. Já citamos, como exemplo, o poema de Simias, o OVO, escrito 300 

a. C., e o poema Un coup de dés, de Mallarmé, do século XIX. Outra obra, ainda, Se um viajante numa noite de inverno, 

escrita por Calvino (1999),  propõe ao leitor devaneios com uma narrativa sem começo e sem fim. Ao lançar-se na leitura 

desse romance, o leitor entra em um labirinto textual que mistura livros, instiga à reflexão e projeta uma ponte para o 

avanço produtivo de suas conexões. Calvino (1990) escreve que um “romance como grande rede” constitui um projeto 

literário que permite ao leitor criar suas relações e significações dando saltos na leitura, nas paginações do livro, fazendo 

um movimento de reflexão e reorganização de formas inimagináveis. Para Moreira (2012), o que destaca na narrativa em 
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rede é “[...] o modo de raciocínio e a carga simbólica da rede, que trazem para o cerne do pensamento a ideia das relações, 

das passagens, das ligações, das transições, do constante engendramento de diferenças”.   

Em Cigamiga e Formigarra, toda a obra configura-se como um espaço de costura das memórias do leitor acerca da 

fábula com essa outra narrativa, promovida por meio do jogo e da montagem. Faz-se necessário, assim, falar sobre a 

reversibilidade dessa construção literária que provoca uma reação do leitor ao operar o devir dentro da obra pela 

multiplicação de significados. 

Com relação aos aspectos simbólicos, o leitor inicia seu percurso de leitura embalado pelo tom poético que a autora 

constrói, um texto altamente musical, deixando-o ainda mais envolvente. No percurso de escrita, a autora usou anáforas e 

aliterações as quais podem ser observadas nas frases destacadas: 

 

 

Nessas frases, percebemos a repetição de palavras e sons consonantais que marcam toda a narrativa, logo 

multiplicam os sentidos e tendem a sugerir a abertura do texto.  Neitzel (2009) sublinhou que essa forma de escrever 

encaminha o leitor a flutuar sobre as lexias, criar relações no “movimento interno” do texto, construindo uma conexão 

dinâmica na significação da obra pelo leitor. Pietroforte (2004, p. 151), em seus estudos sobre a semiótica, coloca foco na 

repetição de palavras afirmando que a “[...] coerência fonológica na expressão do poema, [...] garante a unidade de seus 

versos”. No caso dessa obra, as aliterações presentes na construção textual imprimem um ritmo de jogo na leitura. A cada 

 

Quando a cigarra era / só cigarra/ cigarra sem a miga/ da formiga/ 

Era uma cigarra/ só cantadeira/ só seresteira/ só sonhadeira.  

(KIRINUS, 1993). 
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página, o jogo de palavras, ao ser lido, ecoa como música que envolve o leitor, deixando em suspenso a “mensagem” que 

veicula. O poético supera o referencial e, nesse sentido, podemos percebê-lo como um texto plural, aberto e dinâmico. 

 

Figura 14 - Repetição de palavras em Cigamiga e Formigarra 

 

Fonte: Kirinus (1993). 

 

 No processo de escrita, a autora dá pistas de leitura, cria palavras, como “sonhadeira” e “tardeando”. Além disso, 

dá significados outros a palavras para manter um jogo com certo tom musical, poético, provocativo e envolvente. Neitzel 

(2009) afirma que esse processo narrativo em forma de jogo é capaz de levar o leitor a outra dimensão, em um percurso de 
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leitura nem sempre fácil. Cigamiga e Formigarra é uma narrativa que exige um leitor atento para as novas significações 

que compõem esse jogo sedutor de interpretação e significação. Essa forma de narrar implica em um jogo que, segundo 

Neitzel (2009), é uma marca do hipertexto. Essa estratégia narrativa contribui para aproximar o processo de leitura e de 

escrita configurando-se, assim, no que Neitzel (2009) afirma ser o processo de escrileitura. Na figura 15 que segue, 

podemos observar algumas das palavras criadas por Kirinus (1993) para compor o jogo de palavras, que se instaurou na 

narrativa como uma animada brincadeira, entre a obra e o leitor.  

 

Figura 15 - Criação de palavras em Cigamiga e Formigarra 

            

Fonte: Kirinus (1993). 
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Indubitavelmente, a leitura, segundo Petit (2009), “[...] engendra a fala, desencadeia o fio das associações, reativa 

uma atividade de simbolização, de narração”; enfim, evoca sensações pertinentes à reconstrução do indivíduo a cada ato de 

ler. A narrativa analisada apresenta-nos uma trama relacional. Nessa relação, encontram-se obras diluídas, e as conexões 

que o leitor opera a cada página dá significado à narrativa. Segundo Moreira (2012, p. 160), instala-se um “[...] processo de 

leitura que assegura a criação de linhas de fuga a interpretações rígidas, garantindo a possibilidade do estabelecimento de 

conexões que ampliem e amplifiquem o texto e que abram espaço para a intervenção ativa e crítica daquele que sobre ele se 

debruça [...]”. Wandelli (2003) evidencia que uma narrativa para ser hipertextual deve articular, tanto na sua escrita quanto 

na sua leitura, elementos hipertextuais como potência de uma forma hiper de ler e lidar com a literatura. Evidenciamos, na 

narrativa em análise, a presença da “multilinearidade e interconectividade”, os quais articulados sugerem ao velho texto um 

novo desenho, uma reescrita contemporânea por um caminho bifurcado. Esses elementos tendem a romper com uma leitura 

unívoca e abrem diferentes caminhos não só conectados, mas interconectados com histórias, com ilustrações, com objetos, 

com pessoas; enfim, com o mundo que se abre nas mãos de cada leitor. 

Ao longo dessa análise é possível perceber, de acordo com nosso arcabouço teórico, que a linguagem verbal 

mantém um diálogo com a visual; ambas tendem a dar a sensação de continuidade à ordem estrutural da narrativa. É 

oferecida ao leitor uma narrativa com o enredo pulverizado, logo a leitura é um processo de montagem dos fragmentos que 

contribuirá para construir sua própria “dimensão de sequencialidade”. Neitzel (2009) salienta que esse tipo de obra tem a 

intenção de provocar o leitor a praticar um “ato de leitura – montagem” (NEITZEL, 2009, p. 48).   
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3.2 A IMBRICAÇÃO DE GÊNEROS LITERÁRIOS EM A CALIGRAFIA DE DONA SOFIA 

  

 

A caligrafia de Dona Sofia é um dos livros escritos e ilustrados por André Neves. Foi publicado pela Editora 

Paulinas, em 2011, e é obra integrante da Coleção Estrela. Segundo o autor, o processo criativo dessa obra está atrelado à 

vivência literária a qual sua professora de arte Badida promoveu durante as aulas. Ela o apresentou ao mundo literário da 

melhor forma, por meio da sua paixão pelas palavras, pelas frases, pelos versos que até de ponta cabeça faziam sentido. A 

paixão de Badida pela arte literária fez com que os poemas e as poesias não só povoassem os livros, mas passassem a fazer 

parte da sua casa, misturavam-se entre os objetos, as flores, sua vida. Não eram peças de decoração, mas sim leitura 

gratuita, leitura boa, substância incorpórea, gravada, pintada, decorada, além das páginas do livro. Na casa de Badida os 

textos estão soltos, livres para apreciação e reflexão que, de certa forma, alimentam a alma. O autor considera, assim, 

Badida uma grande promotora de leitura, portanto escolheu contar a história de vida de uma professora aposentada por 

meio da sua grande paixão, a poesia. Para a personagem Dona Sofia, a poesia conta, registra e ilustra a sua vida. Suas 

vivências foram cruzadas com poesias que foram por ela mesma registradas nas paredes de sua casa. 

Com relação aos aspectos gráficos, em todas as páginas dessa obra, percebemos linhas, coloridos, formas e 

caracteres variados. As imagens lembram uma parede, bem como sugerem tipos diferentes de azulejos que também trazem 

a escrita que, de certa forma, também é imagem e ilustração pelas diferentes formas com que são registradas. Trata-se de 

uma tessitura que explora toda a folha plana do livro, em uma conversa de muitas linguagens em uma mesma folha. As 

páginas apresentam imagens que nos mostram outros livros, objetos que acomodam livros com cuidado e destaque que 

merecem. Entre as ilustrações encontramos objetos que nos remetem à música, à natureza, à tecnologia, ao cultivo de 

plantas e da alma humana. Já as pessoas são ilustradas com características que revelam acolhimento e sabedoria: tom de 

cabelo e a expressão facial. Identificamos que as ilustrações conversam com o enredo o qual se torna, nessa costura entre 
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linguagem verbal e visual, mais sofisticado e envolvente. De acordo com Ramos e Nunes (2013, p.254), “[...] palavra e 

ilustração precisam acolher o leitor e permitir-lhe encontrar no texto uma brecha para dele fazer parte, interagir, exercendo 

o papel do leitor, aqui entendido como produtor de sentido”. 

Cada parte é importante para compor o todo e dar vasão à interpretação para além das páginas e do espaço de 

leitura. Esse livro apresenta-se com trinta e sete páginas, no formato retangular e sem margens definidas. As caixas onde se 

encontram o enredo variam ao longo da paginação - ora são quadradas, ora retangular, ou seja, as colunas do texto são 

remodeladas a cada página. Já os poemas que atravessam o enredo e as ilustrações amplificam a percepção e o sentido de 

um layout inovador para o livro de literatura infantil contemporâneo. 

Na figura 16 a seguir, podemos perceber letras de estilos diversos, ilustrações que nos lembram de partes de uma 

casa com paredes revestidas de tintas, pisos, palavra - layout e ilustração corroboram com a representação inusitada das 

paredes da casa de Dona Sofia. 
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Figura 16 - Parte da casa em A caligrafia de Dona Sofia 

 

Fonte: Neves (2011, p. 10).  
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Esse é um livro representativo da literatura infantil do século XXI. É uma composição em rede, no formato de uma 

malha relacional e viva. As imagens de um modo geral compõem a obra com toda beleza de desenhos elaborados, colagens 

e riqueza de detalhes que exploram a relação do homem com o ato de ler e de reconstruir-se. As imagens deixam pistas de 

uma narrativa nada convencional. Esta se constitui um espaço em que a arte de estilos e épocas diferentes conversam. 

Como afirma Luís Camargo (2009), as imagens projetam significados ao texto bem como o texto projeta significados à 

imagem. Esse é um exercício de leitura que inspira atenção para compreender os caminhos que as múltiplas linguagens e os 

gêneros literários apresentam-nos quando ambos convivem em uma mesma obra.  

Araújo (2011), em seu texto Lições do olhar: os sentidos coreográficos das ilustrações, afirma que o ato de ilustrar 

cria certa coreografia própria e provoca o leitor a acompanhar o tom solene (sensível, lúdico e criativo) de cada ilustração e 

desvelar detalhes e sugestões da narrativa. A Caligrafia de Dona Sofia apresenta uma ilustração primorosa no que se refere 

à sensibilidade dos traços coloridos e de tons fortes. A ludicidade apresentada pelos seres inanimados e a criatividade 

exposta na caligrafia dos poemas, no decorrer da paginação, seduzem-nos à apreciação e conduzem-nos à fruição. As 

imagens, nessa obra, projetam vestígio de luz ao texto e compõem uma combinação disparadora de inúmeras leituras a cada 

releitura.  

No que se refere ao aspecto do enredo, nas páginas do livro, fica evidente a experiência da escrita pulverizada em 

todos os cantos. A costura feita entre os poemas, o enredo e a ilustração apontam para múltiplas camadas de leitura. O autor 

escreve os poemas em lugares e disposições diferenciadas, caracterizando uma obra não linear e que extrapola o aparato 

textual. Dessa forma, possibilita ao leitor estabelecer uma rede de relações intertextuais por meio de poemas de Fernando 

Paixão, Francisca Júlia, Goethe e outros.  Neitzel (2009, p. 100) afirma que a metatextualidade é “[...] um gesto de 

evocação que permite formar uma rede de relações e nos permite descortinar num único projeto a sugestão ou a presença de 

outro”.  Nesse caso, poesia e narrativa conversam e contribuem para ampliar a percepção e a significação ao todo da 

narrativa. 
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A trama revela  uma experiência estética muito marcada pela intertextualidade, pois é composta por dois gêneros 

textuais: o lírico e o narrativo. Há a convivência de poemas escritos em épocas passadas e atuais que se costuram com o 

enredo de Sofia e seu Ananias. Esse encontro de vozes poéticas diversas configura um objeto estético dinâmico e aberto 

que propõe um percurso de leitura provocativo levando o autor a deslizar da narrativa para o poema. Os poemas trazidos 

em A caligrafia de Dona Sofia podem ser considerados como links de leitura. Esses links são caminhos para uma literatura 

descontínua, fragmentada e inovadora, no sentido de aproximar narrativa e poesia. A convivência dos dois gêneros 

literários é determinante para a expansão da leitura, estabelecendo pausas no enredo.   

A construção de uma obra hipertextual sugere, ao leitor, juntar as peças, interagir com os fragmentos, montar 

significações no manuseio do aparato tecnológico, nesse caso, o livro. É o leitor que conduz a leitura, perpassa a obra por 

caminhos bifurcados e cruzados que dão maior possibilidade de interação com o texto. Esse movimento de leitura é 

dinâmico e reversível, cabe ao leitor decidir por onde entrar ou sair, se vai pelo caminho do enredo, dos poemas ou lê os 

cruzamentos que se formam dentro do livro que também o levam para fora das páginas da narrativa. 

Neitzel (2009) afirma que o processo de escrita e leitura do texto hipertextual está altamente ligado aos 

procedimentos narrativos utilizados pelo autor para ampliar o potencial do texto escrito. O livro em estudo permite ao leitor 

construir o seu percurso de leitura e viajar pelas paredes dessa casa, por caminhos com saída, sem saída, longos, breves, 

perfumados. Enfim, ao leitor é permitida uma construção intertextual por meio de um jogo de linguagens no qual muitos 

textos cruzam-se e relacionam-se. Em A Caligrafia de Dona Sofia, há evidencia da pluralidade de textos e possibilidades de 

significações na sua leitura, pois, a cada novo caminho escolhido pelo leitor, novas reflexões ele exercitará. A cada leitura 

um percurso diferente pode ser formado, pois o leitor pode ignorar todos os intertextos poéticos e concentrar-se só no 

enredo. Ou, ainda, ler apenas os poemas e ignorar o enredo. Também poderá ler o enredo e entremear a leitura com os 

poemas. Essas, dentre outras possibilidades de leitura, implicam uma literatura que “é escrita enquanto lida” (NEITZEL, 
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2009, p.100). Seu processo criativo utiliza uma trama relacional, permeada por conexões e produções abertas ao leitor. 

Assim sendo, o leitor deve entregar-se à aventura de desvelar e construir uma visão plural e heterogênea da realidade.   

Essa leitura exige um leitor atento e audacioso, pois, segundo Neitzel e Pizzol (2012), A caligrafia de Dona Sofia 

configura um grande inventário metatextual. Ela traz uma personagem que exercita uma profissão intimamente ligada à 

leitura, suscita grandes autores e muitas obras. O autor propõe, dessa forma, um círculo de leitura e reflexão acerca da 

constituição do leitor e o próprio objeto de leitura que transformou Dona Sofia: o poema. A personagem, antes de ser objeto 

de leitura, foi leitora voraz. Ela, intensamente, construiu pontes significativas com sua vida - digamos que ela fruiu suas 

leituras.  

O livro chama o leitor que, ao entregar-se à leitura, caminha em uma rede de textos variados, pratica um devir 

dentro da obra identificado como processo de reversibilidade. Esse elemento na tessitura textual implica em um movimento 

descontínuo, em montagens de partes e união das vozes aparentes ou não do texto, expandindo as possibilidades de leitura. 

Essas escolhas sugerem ler somente uma página, somente os poemas, o enredo e as imagens... enfim, os engastes dependem 

da postura do leitor diante dessa leitura, ou seja, depende da interação do leitor na montagem dos fragmentos, da 

interpretação e da compreensão das vozes suscitadas pela narrativa, da entrega total à leitura e do deslocamento no espaço 

textual para fazer as conexões possíveis.  

A obra em análise é marcada pela descontinuidade e a simultaneidade de informações colaborando para uma leitura 

menos linear, por conta dos textos fragmentados que dão ritmo diferente à leitura - os poemas são enxertados em linhas 

retas, curvas, na diagonal, nas margens, no meio ou por toda folha. Dessa forma, o leitor é convidado a parar sua leitura e 

ler os poemas que estão fisicamente na folha diferentemente dispostos. Para ser lido, o livro precisa ser virado de lado ou 

até mesmo de cabeça para baixo, portanto a forma física como os poemas estão escritos exige do leitor uma interação 

também física, é preciso movimentar o livro, mexer-se. A figura 17, a seguir, ilustra essa simultaneidade de informações 

bem como a descontinuidade. Tanto a linguagem textual quanto a visual, de forma inovadora, compõem um amalgama de 
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textos e ilustrações que nos remetem a quadros, a pintores, a escritores que multiplicam as situações de leitura ao longo da 

narrativa. 

 

   Figura 17 - Diálogo entre múltiplas linguagens 

              em A caligrafia de Dona Sofia 

 

    Nesta figura, podemos observar quanto o diálogo 

entre linguagens textuais e imagens potencializam a 

folha plana do livro. Nesse caso, texto e ilustração 

ocupam toda a folha e possibilitam vários percursos 

de leitura. Implica, portanto, uma leitura dinâmica e 

reversível tanto da obra quanto de uma página 

somente, pois o leitor pode ler as imagens, o enredo, 

as poesias, tudo junto – é, assim, uma leitura 

inesgotável. É preciso chamar atenção para a história 

dentro da história; a ilustração que aparece em um 

quadro na parede e que traz para o campo da leitura 

não linear A leiteira de Vermeer, enfim todos esses 

elementos concorrem para possibilitar maior interação 

do leitor com o texto e, consequentemente, no 

processo sensível e criativo da leitura.  
 

 

Fonte: Neves ( 2011, p. 33). 



72 
 

 

Os aspectos simbólicos configuram mais um aspecto transgressor do livro de literatura infantil contemporâneo. A 

caligrafia de Dona Sofia traz, de forma intensa, os aspectos simbólicos. A cada página virada encontramos figuras de 

linguagem variadas, sons, expressões que reforçam a musicalidade do texto. A escolha das palavras nessa narrativa 

propositadamente estimula a percepção do leitor acerca desse texto trabalhado artesanalmente. A arquitetura textual, de 

modo geral, contempla, em todas as páginas, poemas que, espraiados, bifurcam-se e complementam a narrativa 

promovendo diferentes caminhos de leitura. Tanto a narrativa quanto as poesias recorrem aos aspectos simbólicos para 

deixar a leitura mais expressiva, contribuindo, assim, para a leitura em camadas que se desvela a cada movimento do leitor. 

É preciso salientar que os poemas são textos que, por sua natureza, tendem a potencializar a fruição.  

O projeto estilístico desse livro é um diálogo de linguagens artísticas. Seja por meio da arte literária ou plástica, 

estas tendem a ampliar a potencialidade da narrativa. As informações cruzam-se simultaneamente e sobrepõem-se sem 

hierarquização. Dessa forma, estrelam o texto, proporcionam, segundo Wandelli (2003, p. 37), “diferentes arranjos e 

trajetos”.  

 

3.3 NTERATIVIDADE, UM ELEMENTO EMBRIONÁRIO EM O PEQUENO REI E O PARQUE REAL 

 

Lançado em 2006 pela editora Objetiva, o livro O Pequeno Rei e o Parque Real, do escritor, cineasta, roteirista, 

jornalista e colunista de esportes brasileiro José Roberto Torero, fala sobre tolerância e igualdade. A obra, ilustrada por 

Vinícius Vogel, compõe a coleção de livros chamada História Literária para Crianças. 

O livro conta a história de um menino chamado o Pequeno Rei que sai para brincar no parque real. Lá, ele encontra 

muitas outras crianças e observa que cada uma tem uma característica: um menino é baixinho, um menino usa óculos, um 

tem cabelos bem pretos e olhos puxados, outro tem pele escura, um é gordinho, outro é índio, um é manco, uma menina 

possui tranças, e outro menino é bem parecido com o Pequeno Rei. Em uma atitude impulsiva, o Pequeno Rei ordena que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cineasta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roteirista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colunista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
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saiam do parque devido às suas diferenças. As diferenças das pessoas são apontadas pelo Pequeno Rei de um a um - a cada 

página virada uma criança é expulsa do parque e, por consequência, sai com uma expressão facial de indignação ou de 

tristeza. Todas expressam diferentemente suas sensações. 

Em relação aos aspectos gráficos, o livro traz um layout em que o texto obedece a uma margem de aproximadamente 

2 centímetros, a qual jamais é ultrapassada pelos caracteres. As imagens extrapolam o limite da margem textual, alguns 

desenhos podem estar mais no canto da página, ultrapassando o limite estabelecido pela margem. Em alguns momentos, 

imagens de cenários que compõem a história, como as ilustrações do parque, podem tomar toda a página. As imagens são 

utilizadas de forma referencial para descrever o que está sendo falado ou expressar e reforçar o sentimento das 

personagens. Sobre os caracteres, estes aparecem com o mesmo corpo gráfico, e o texto é apresentado sempre em linha 

reta, sem ousadias, com forma, tamanho e cor dos padrões tradicionais de escrita. O alinhamento do texto é da esquerda 

para direita, de cima para baixo, linha após linha. As páginas são retangulares e não apresentam numeração. De certa forma, 

a obra possui uma estrutura física rígida, sem frestas que ampliem os devaneios de leitura por meio do layout. 

As cores das ilustrações apresentam-se em tons fortes e contrastam com a cor branca dos caracteres usados para 

escrever a narrativa. Em contra partida, a ilustração traduz visualmente o texto e, assim, entrega a chave de leitura. Estas 

duas linguagens, texto-ilustração, tendem a delimitar uma leitura unívoca. Inclusive as personagens e o plano de fundo 

espalham a realidade de modo a restringir ainda mais a leitura criativa do leitor. É uma construção pronta e acabada, espaço 

restrito para um leitor produtor de significados. Trata-se, assim, de uma leitura mais fechada e limitada. Ramos e Nunes 

(2013, p. 259) destacam que esse tipo de narrativa determina um único papel para o leitor - “[...] o de observar e conhecer 

os personagens da narrativa e suas ações que facilmente podem ser descritas”. Portanto as linhas, as formas, as cores e as 

ilustrações pouco colaboram para que o leitor perfure o texto e crie brechas para espiar outras possibilidades de leitura, pois 

elas espelham a realidade lembrando as narrativas que se ocupam somente em transmitir uma mensagem de cunho moral. 

No que se refere ao aspecto do enredo, no epílogo, o leitor depara-se com uma surpresa: a possibilidade de escolha do 
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final. O autor escreve dois finais, e o leitor vai escolher o final que preferir. O enredo segue linearmente até que o corte na 

narrativa acontece, e o autor diz que é do leitor a responsabilidade de decidir como vai acabar a história, fazendo surgir um 

embrião da não linearidade. Nessa quebra da narrativa, o autor sinaliza uma rasa interatividade, sugere uma breve parada e 

solicita a atenção de quem está lendo, assim, provoca um diálogo, mesmo que tímido, entre autor e leitor. Esse diálogo é 

estabelecido por meio do seguinte questionamento:  

 

 

O uso  da palavra “você” é um recurso estilístico que o autor utiliza para dar  uma suposta voz ao leitor e para chamá-

lo à responsabilidade, convidando, dessa forma, à escolha do término da história, utilizando a seguinte expressão:  

 

 

 

E aí você sabe o que o Pequeno Rei fez? Sabe qual é o final dessa história? 

(TORERO, 2007). 

Bom, é você quem vai decidir como ela acaba, porque eu vou colocar dois 

finais aqui e você vai escolher um deles. 

(TORERO, 2007). 
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Na figura 18 que segue, podemos observar o chamamento da obra para o leitor intervir na narrativa. Consideramos 

que o grau de interatividade proposta pela narrativa é pequeno e pouco provocativo diante do conceito de interatividade que 

discutimos nesta pesquisa. Pensamos que a interatividade como elemento hipertextual deve provocar, no leitor, um 

movimento altamente sensorial que evoca emoções, atos físicos e ampliação da significação da narrativa para além dos 

livros. 

 

Figura 18 - Diálogo entre o autor e o leitor em O pequeno rei e o parque real 

                              
Fonte: Torero (2007). 
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Há, nesses dois finais, um exercício limitado de interação. O autor oferece duas formas de finalizar o texto, mesmo 

que seja segundo uma ótica moralista na sua visão de construção textual. Esse chamamento sugere que o leitor participe 

com sua leitura dos fatos baseados em seu arcabouço teórico e literário. Uma literatura contemporânea com marcas 

hipertextuais provoca outras formas de ler os textos, portanto coloca o leitor em movimento. Uma das opções apresenta um 

reforço a uma postura supostamente negativa, que denota individualidade; a outra, mais correta, que demonstra respeito, 

como podemos observar na figura 19 que segue. 

 

Figura 19 – Dois finais em O pequeno rei e o parque real 

                              
Fonte: Torero (2007). 
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Wandelli (2003, p. 26) assinala que a hipertextualidade passa pela ideia de “[...] potência – que pode ou não ser 

ativada – e está embutida na capacidade de a escrita e a leitura alcançarem um espaço fluido de produção textual e 

agenciamento de percursos, a partir de uma base de lexias que oferece múltiplas possibilidades de arranjo para a narrativa”. 

Partindo dessa premissa, não encontramos na narrativa em análise marcas hipertextuais capazes de explodir a leitura linear 

e incluir o leitor no processo de construção. O funcionamento do texto está centrado em ensinar os valores sociais vigentes 

na sociedade. Trata-se de uma narrativa mais linear, sem elementos hipertextuais, capazes de ampliar o potencial do texto. 

A obra coloca o leitor em uma posição menos ativa, com pouco espaço para uma leitura fruitiva. Uma leitura fruitiva é 

aquela que desacomoda e faz o leitor entrar em um processo de busca para montar fragmentos e construir sentidos - esse 

movimento de leitura fruitiva, nessa obra, é restrito ao passo que a malha textual pouco oferece. 

O processo de escolha entre os dois finais pode ser considerado uma possibilidade de abertura que a obra traz, 

favorecendo a interatividade do leitor. Neitzel (2009) assinala que a interatividade também está atrelada a ação do leitor 

sobre a narrativa, ação esta entendida como um processo de interferência, um agir que implica uma construção de sentidos. 

Portanto, seja a interatividade pequena ou grande, ela dá poder ao leitor e certa autonomia para (re)criar no campo da 

significação.   

Hoje, já são muitas as obras que trazem dois finais e só o fato de apresentarem ao leitor duas possibilidades de 

escolha não caracteriza uma obra hipertextual, mas abre espaço para uma leitura mais provocativa, principalmente quando 

cotejamos essa estrutura de obra e uma fábula puramente moralizante com poucas opções de entrada na obra. Observamos 

que essa obra serve muito mais a finalidade pedagógica, distanciando-se da função estética no qual o texto literário deve 

cumprir. O texto literário, na contemporaneidade, tende a ser plural e multilinear, possibilitando uma leitura saltitante e 

desafiadora.   
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Com relação aos aspectos simbólicos, o texto narrativo é tecido com muita musicalidade. O autor marca todo o texto 

com repetições e rimas. Sobre a repetição, destacamos a fala do Pequeno Rei que aparece entremeada no texto no momento 

em que  aborda cada uma das crianças. No fragmento a seguir, observaremos como a repetição é introduzida na narrativa. 

 

 

Outras estratégias textuais utilizadas, como o emprego de figuras de linguagem e o uso da rima, tendem a ampliar o 

campo de possibilidades da linguagem e imprimir ritmo e musicalidade à narrativa. No fragmento que segue, veremos 

como essa construção textual é trabalhada para causar o efeito da musicalidade. 

 

 

O Pequeno Rei viu um garoto de pele bem escura, 

Preta que nem piche. Foi até lá e disse: 

“Este é o Parque Real, não é mina de carvão. 

Pode ir saindo já, aqui não é pra negão.” 

(TORERO, 2007). 
 

Então o menino da cor da noite deu um suspiro profundo e 

Saiu pelo mundo 

(TORERO, 2007). 
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O campo simbólico, à luz da pesquisa de Neitzel (2009), contribui para a tessitura do texto, para afirmar o seu tom 

poético e torná-lo mais plural. Esse texto rimado permite uma leitura com ritmo de brincadeira, configura-se o ponto alto da 

narrativa em análise. Nesse sentido, consideramos a narrativa como espaço de musicalidade e ludicidade que tendem a 

despertar, no leitor, uma postura de fruidor.  

É visível, nessa obra, o tom educativo e moralizante para abordar determinado valor de cunho social. Essa abordagem 

sugere uma escolha que implica no respeito e na habilidade que devemos ter para conviver com os pares e suas diferenças. 

Um texto literário com uma função pedagógica, em primeiro plano, reduz em muito a possibilidade da literatura como 

elemento formador de um leitor crítico. Acreditamos que a literatura infantil também deve estar atrelada ao pensamento do 

texto como espaço de produtividade, que “[...] se desprende da disposição estática nas páginas [...]” (WANDELLI, 2003, p. 

15) e estabelece maior interação com o leitor. Não há um jogo de montagem que multiplica percursos de leitura. Existe uma 

construção textual ambígua, porém sua leitura está condicionada à sequência das páginas, ou seja, uma leitura contínua e 

bastante linear. A figura 20 que segue nos permite observar a ilustração que traduz o texto, a qual pouco potencializa a 

narrativa para uma leitura multilinear e dinâmica. 
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Figura 20 - Parque real em O pequeno rei e o parque real 

                            

Fonte: Torero (2007).  

 

 O pequeno rei e o parque real (TORERO, 2007) é um exemplo de literatura infantil contemporânea com poucos 

elementos hipertextuais. A leve interatividade sugerida pela escolha entre os dois finais é um elemento convidativo para o 

leitor participar da narrativa, porém, como parte do processo de leitura, imprime um movimento tímido do leitor. 
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3.4 ILUSTRAÇÕES, NÓS INTRICADOS, ATRAENTES E LÚDICOS DA NARRATIVA OS LOBOS DENTRO DAS 

PAREDES 

 

 

De repente, deparamo-nos com ilustrações, imagens, cores e formas em caminhos subvertidos, nada na ordem 

esperada para uma narrativa literária infantil. Parecem labirintos de letras. A história apresenta um enredo que foge de uma 

direção estrutural tradicional. A análise aqui apresentada é referente ao livro Os Lobos dentro das paredes, escrito por Neil 

Gaiman e ilustrado por Dave Mckean. A obra, lançada no Brasil no ano de 2006 pela editora Rocco, é voltada ao público 

infantil. A história gira em torno da menina Lucy, sua família e lobos. Lucy percebe que há ruídos vindos de dentro das 

paredes de sua casa. Ela tenta avisar seu irmão e seus pais da possibilidade de haver lobos vivendo dentro das paredes, mas 

eles não dão muita importância, pois se houvesse lobos nas paredes, estaria tudo acabado. Uma história simples que, 

inicialmente pode agradar a qualquer criança, é lançada sobre a folha do papel de forma a causar várias sensações no leitor 

por meio, também, dos seus aspectos gráficos.  

Como já destacamos anteriormente, os aspectos gráficos em uma narrativa contemporânea são elementos que 

engendrados ao texto podem conferir à literatura, conjugado com outros elementos, status hipertextual. No que tange os 

aspectos gráficos, destacamos o layout da página, a ilustração e o traçado das linhas. Consideradas um forte produto de 

interação, as linhas são responsáveis por colaborarem com o processo de abstração da obra operado pelo leitor. Em Os 

Lobos dentro das paredes, podemos destacar algumas classificações de linha: as linhas desalinhadas ou fora de linha, linhas 

icônicas, linhas em perspectivas e linhas mostruários ou catálogos de letras (GAIMAN, 2002). As linhas icônicas 

despertam movimentos e ritmos, corroborando com a forte característica hipertextual do livro analisado, principalmente 

quando os lobos começam a surgir. Elas são utilizadas para descrever o volume dos gritos ou o tamanho do lobo que está 

falando (letras menores para lobos menores e sons baixos, letras maiores para lobos maiores e sons altos – ver figura 21). 

Nessa figura, observaremos a repetição da imagem do lobo que dá a sensação de um degrau de continuidade sonora.  
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Conforme Gomes Filho (2004, p. 33), a continuidade é uma das Leis da Gestalt que focaliza a percepção visual da “[...] 

tendência dos elementos de acompanharem uns aos outros [...]. Ou de um movimento numa direção já estabelecida.” 

Mesmo que apresente alguma variação, as linhas trazem à tona a melhor forma possível da imagem para despertar no leitor 

uma fluidez visual. Para a fluidez visual ser mais completa, é preciso articular a continuidade à forma linha, que Gomes 

Filho (2004), baseado nas Leis da Gestalt aborda como maior sensação de direcionamento e movimento, bem como o 

contraste ritmo sensação provocada por uma sucessão de ondas encadeadas e sequenciais.  

 

Figura 21 – Linhas e ilustrações de Os lobos dentro das paredes 

 
Fonte: Gaiman (2006). 
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            Figura 22 - Palavras e suas variadas formas  

 

                        Fonte: Gaiman (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor utiliza formas de linhas diferentes 

para caracterizar partes do livro que merecem mais 

atenção. Em uma das páginas, a palavra 

“DESLIZANDO” está na diagonal e, logo depois, as 

palavras “PELOS CORRIMÃOS” aparece ainda 

mais inclinada para representar a frase “Tinha lobo 

correndo escada acima.” (Ver Figura 22). Tinha 

lobo deslizando pelos corrimãos.” Essas linhas 

também podem ser caracterizadas como linhas de 

perspectivas, cujas letras crescem e diminuem de 

acordo com o efeito sugerido. Nessas imagens existe 

o desenho da escada que, neste caso, pode 

apresentar-se como Ruído Visual. Gomes Filho 

(2004, p. 102) descreve esse ruído como sendo uma 

maneira criativa para focar pontos de interesse em 

uma determinada manifestação visual. A escada 

enquanto ruído visual chama atenção do ponto de 

vista plástico da ilustração e conectivo com a 

narrativa textual. 
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Figura 23 - Primeiras palavras da narrativa e suas variedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Gaiman (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

As letras aqui apresentadas aparecem cada uma com uma espessura, tamanho e fonte diferentes. O que não difere, 

nesse primeiro caso, é a cor - todas as letras aparecem em preto. Ao longo do texto, as cores das letras variam entre brancas 

e pretas. As linhas de perspectivas também são facilmente encontradas, são as que crescem e diminuem criando efeitos 

diferentes para que possam controlar tempo, velocidade e ritmo de leitura. No livro analisado, elas auxiliam na formação do 

Outra forte particularidade do livro 

analisado é o uso das linhas mostruários, 

também denominada por Maia (2002) como 

“catálogo de letras”. As linhas são, assim, 

caracterizadas quando há diferenciação na cor, 

corpo das letras e tipo de fonte. As linhas 

mostruários são utilizadas em quase todas as 

páginas. As linhas retas, comuns, pouco 

aparecem. Logo na primeira página, podemos 

ter uma noção da variedade de letras e linhas 

que iremos encontrar no resto do livro, ao 

exemplo das primeiras quatro palavras do 

livro: “Lucy andava pela casa”. Nesta 

imagem, percebe-se que o texto também é 

ilustração e por hora se mescla a pintura na 

parede. Esses elementos imbricados 

potencializam uma leitura dinâmica e 

multilinear, pois rompem com a estrutura 

tradicional e mais linear com princípio-meio-

fim. 
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suspense da história. Por exemplo: as letras são pequenas quando a família está passando a noite na rua, no escuro, no frio, 

e são grandes quando os lobos dentro de casa estão fazendo uma festa, transmitindo, assim, uma percepção de frio ou 

amedrontamento e domínio. Os caracteres também crescem na medida em que algo surpreendente está prestes a acontecer, 

porém diminuem em uma cena que causa medo. As linhas e suas diferentes características combinam efeitos e imprimem 

expressividade a esta leitura plural. O movimento de leitura assegurado pela diversidade de linhas também implica em um 

ritmo de leitura dinâmico bem como aproxima e aprofunda a interpretação do leitor entre o texto verbal e a ilustração. 

A imagem interfere na leitura, ela potencializa e multiplica significados no texto, ora aparece em um processo 

combinatório com outras linguagens, ora é a própria narrativa. Ela pode também ser um nó, ou seja, uma quebra na 

continuidade da leitura, um salto ou, até mesmo, pode estabelecer uma conexão no processo de leitura. Diferente das obras 

tradicionais, as quais reforçam o texto, em Os lobos dentro das paredes, as ilustrações dialogam com ele. Existem casos em 

que as ilustrações superam o texto, elas enriquecem a obra e possibilitam uma leitura aos saltos, uma leitura fragmentada, 

de idas e voltas, ziguezagueante. Segundo Nunes (2007), as imagens estabelecem uma relação com o leitor à medida que 

ele, no seu papel de leitor, entrega-se à obra, insere-se na cena e assume um olhar de um sujeito invisível. A capacidade da 

imagem de impactar ou de abalar as estruturas do leitor nem sempre está ligada à qualidade de linhas e contornos, mas na 

relação interna e externa que ela estabelece. 

No que diz respeito ao aspecto do enredo, a obra hipertextual apresenta alguns elementos que promovem a 

multilinearidade do texto. Nesse sentido, a conectividade das informações e das variadas linguagens artísticas que povoam 

a narrativa colocam o leitor em um movimento interativo e indicativo de atos de autoria ao longo da leitura. Quando Lucy 

ouve os primeiros ruídos, ela se aproxima das paredes para entender o barulho. Esse movimento aponta um enigma. Essa 

narrativa fomenta expectativa, atos de investigação, pois a solução não está na página seguinte. O leitor deverá usar seu 

arcabouço de conhecimento e sua perspicácia para investigar e montar os fragmentos solidários à significação da narrativa.    
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O texto conjuga uma justaposição de linguagens e detalhes que resultam na maximização da obra. Segundo Neitzel 

(2009, p. 60), “[...] a simultaneidade e a alternância das cenas causam uma tensão [...] e apontam para uma escrita que se 

compõe e recompõe de forma lúdica, por jogos de interrupção e junção”.  Fica evidente que a escrita não é um suporte de 

acúmulo de informações a serem decodificadas, mas sim uma produção partilhada e gerada pela intervenção e pela 

percepção do leitor, indicando, assim, uma obra em construção e reconstrução a cada leitura. 

Os lobos dentro das paredes possibilita ao leitor uma narrativa que não se encerra nas últimas linhas. Ela se 

prolonga por meio da estratégia do autor de indicar prosseguimento no aparecimento de outros animais na parede. Um texto 

plural dá-nos a chance de fazer uma leitura que parece não ter fim. Quanto ao leitor, fica a exigência para interpretar e para 

significar o texto. Dentre as linguagens utilizadas pelo autor, destacamos as características das histórias em quadrinhos para 

compor o enredo. Os balões, por exemplo, são utilizados, fora dos quadrinhos, para expressar quem está falando. Além 

disso, as páginas são dividas em quatro partes. A obra coloca o leitor em xeque e o chama para operar de forma mais direta 

na montagem dos fragmentos, pois na cena da Figura 24 que segue o enredo foi dissolvido em forma de diálogo que tende a 

aproximar ainda mais o leitor da narrativa. A história em quadrinho enreda o leitor pelo fato de evocar uma leitura de 

entretenimento pela sua linguagem verbal e visual. Assim sendo, o enredo da narrativa, pulverizado ao longo da história 

por meio de linguagens diversas, sinaliza a pluralidade da obra e anuncia um status de obra mais aberta. 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

Figura 24 - Ideia de história em quadrinho misturada à narrativa 

                               

Fonte: Gaiman (2006). 

 

Eco (2012), na poética da obra aberta, coloca foco sobre alguns princípios que corroboram para a abertura da obra, 

dentre eles estão os aspectos simbólicos que realçam a ambiguidade, “os sobre-sentidos”, os quais ampliam a 

indeterminação da obra e oferecem ao leitor possibilidades de escolha dos pontos de encontro dentro da malha textual, 

abandonando, assim, uma leitura unívoca.    

 
Calvino, para comunicar o sentido da multiplicidade, valoriza o aspecto simbólico e imaginativo 

da literatura, abrindo a narrativa para relações dialógicas ao construir uma rede de subjetividades. 

Esta rede é construída através de alguns procedimentos, tais como:  
a) Emprego de símbolos que colaboram para a sua construção fantástica;  
b) Ambigüidades sintáticas que elevam a relatividade do significado; 

c) Imprecisões semânticas. (NEITZEL, 2009, p. 131). 
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Em Os lobos dentro das paredes, o autor coloca foco sobre uma 

estrutura textual que explora o potencial semântico das palavras, com 

todas as varrições de formas verbais e sintáticas, conotações e coloridos, 

resultando, muitas vezes, em caráter cômico, capaz de multiplicar 

narrações a partir de índices figurativos com múltiplos significados. 

(CALVINO, 1990). Essa perspectiva de obra ambígua à luz dos estudos 

de Todorov (1975, p. 100) aponta para o fantástico, o qual “[...] se define 

como uma percepção particular de acontecimentos estranhos [...], os 

acontecimentos estranhos são fatos de índole sintática que provocam um 

efeito particular sobre o leitor, [...] medo, horror ou simplesmente 

curiosidade [...]”. A narrativa fantástica utiliza-se da narração para 

manter o suspense. Por tal razão o universo fantástico descrito, com 

estranhamentos e hesitações, não tem ligação com a realidade exterior à 

linguagem. No fragmento do texto ao lado (ver Figura 25) podemos 

observar que a disposição das palavras na frase, bem como as frases no discurso, causa medo e até horror no leitor que 

hesita o estranho presente na narrativa.  Após os lobos terem fugido da casa da personagem (pois os humanos saíram de 

dentro das paredes), a menina Lucy percebe, novamente, que ouve um barulho estranho.  

 

Ela escutou ruídos apressados e ruídos alvoroçados, ruídos apertados e ruídos 

crepitantes na velha casa e, então, uma noite... Ela escutou um ruído que parecia 

exatamente com um elefante tentando não respirar. 

(GAIMAN, 2006). 
 

Figura 25 – Ruídos 

Fonte: Gaiman (2006). 
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Observamos que a palavra “ruído” é citada, muitas vezes, para descrever o barulho que Lucy estava ouvindo. Um 

ruído apressado, alvoroçado, um ruído apertado, e o de um elefante tentando não respirar. Essa repetição, espraiada ao 

longo da narrativa, suscita o engendramento das imprecisões semânticas, ou seja, as implicações do estranho advindo do 

fantástico no tempo e no espaço da narrativa por meio da significação das palavras. Isso sugere, de certa forma, uma 

mobilidade à leitura, quebra a linearidade do texto e colabora com o deslocamento espacial do leitor. Esse movimento traz 

à tona a perspectiva nascida em uma obra plural. A sua significação está intimamente ligada aos engastes e entrelaçamentos 

que o leitor opera com os diversos aspectos da obra.  

Os aspectos simbólicos marcam a obra deixando o forte vestígio da ambiguidade. Durante a leitura da narrativa, 

vamos encontrar lobo vendo televisão, comendo pipoca, correndo, deslizando... Lobo faz tudo isso mesmo ou o leitor, 

nesses momentos, pode fazer suas escolhas e criar sua rede de relações do texto sem se preocupar com as verdades já pré-

estabelecidas? A figura de linguagem em destaque nesses fragmentos é a personificação que confere aos lobos traços 

humanos. Esse engendramento textual colabora para ampliar a imprecisão e aumentar a ambiguidade da narrativa.  Neitzel 

(2009, p. 29) sublinha que a “hipertextualidade de uma obra só se concretiza quando o leitor não reduz as relações da obra a 

uma única interpretação tida como verdadeira”. Portanto, nessa obra, o leitor vai encontrar uma malha textual mais plural e 

mais provocativa. O leitor precisa atravessar os nós na rede de relações que irá montar durante a leitura, que rompem com a 

linearidade do texto e com a realidade. Essa leitura provoca maior interação do leitor, ao passo que precisa ler de forma 

associativa e relacional, pois a sequência de engastes requer o entrelaçamento de todos os elementos da composição da 

narrativa, bem como acentuam a sua pluralidade. O leitor infere com mais flexibilidade o texto a partir das combinações 

semânticas pertinentes à construção textual, operando, dessa forma, engastes entre os signos, suas designações e suas 

referências. 

A leitura intricada e lúdica é determinada por uma escrita plurissignificativa, flexível e inconclusa. Uma variedade 

de símbolos – palavras, cores, ilustrações -, trazem à tona uma narrativa que se embrenha pelas figuras de linguagem e 
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desvela a pluralidade dos sentidos à medida que mantém relações de contiguidade com outros elementos mais ou menos 

próximos. Podemos observar na Figura 26 a seguir essa construção textual que serve de baliza para uma obra plural e mais 

provocativa. 

 

Figura 26 - Fuga dos lobos 

                         

Fonte: Gaiman (2006). 

 

A obra manifesta “riqueza de aspectos e ressonâncias” (NEITZEL, 2009). Logo possui elementos textuais e visuais 

que provocam, no leitor, estranhamento e também atração, acabam compondo um jogo de leitura que evocam diferentes 
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sensações e emoções deslocando-o no tempo e no espaço a busca de significações para uma narrativa que se revela 

“inesgotável e aberta”.   

 

3.5 PALAVRAS: FALADAS, ESCRITAS, PENSADAS,  FLUTUAM   NO  TEXTO O MENINO QUE VENDIA 

PALAVRAS 

 

 

Figura 27 - Capa do livro O menino que vendia palavras 

 
Fonte: Brandão (2007). 
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Chegavam provocando: 

 - Vê lá se o seu pai sabe essa! Sabe nada! 

- Qual 

 - Incompatível. 

Eu corria para casa: 

-Pai, o que é incompatível? 

Ele na hora: 

-É uma coisa que não combina com a outra. 

Orgulhoso, eu levava de volta. Os meninos não acreditavam. 

Ignácio de Loyola Brandão 
 

 

É em forma de diálogo que o jornalista Ignácio de Loyola Brandão (2007) dá início à obra vencedora do prêmio 

Jabuti de 2008 como o melhor livro de ficção: O menino que vendia palavras. Lançado em 2007 pela editora Objetiva, o 

livro, escrito em primeira pessoa do singular, traz a história de um menino que vê na inteligência do pai a oportunidade de 

obter algum lucro. A história é contada pela criança, cujo pai costumava ler muito e acabou se tornando um grande 

conhecedor das palavras.  

Os aspectos gráficos indicam que os sentidos são construídos pelo leitor também por meio de um diálogo com as 

imagens. Em relação ao layout, o livro possui uma estrutura física retangular, suas páginas são compostas por texto, 

imagens, linhas, cores e, de forma diferenciada, estão dispostos ao longo da paginação. Há páginas só com imagens em 

fundo branco, caracteres brancos e pretos em fundo vermelho ou caracteres preto e vermelho em fundo branco, bem como 

palavras e ilustrações misturam-se. Na maioria das páginas, o texto obedece a uma margem de dois centímetros. As figuras 

encontram-se centralizadas e somente uma imagem ocupa duas páginas. As páginas não são numeradas e encontram-se nas 

cores branca e vermelha.  

As imagens em vários momentos descrevem a história e reforçam o sentido referencial do texto. Essa é uma 

característica que se percebe logo no começo, quando, por exemplo, a palavra “lunático” surge ao lado de pequenas luas 

desenhadas (ver Figura 28). 
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Figura 28 - Diálogo entre o texto e a imagem em O menino que vendia palavras 

 
 

Fonte: Brandão (2007). 

 

De acordo com Araújo (2011), por mais próxima que a ilustração esteja do texto, ela não é, efetivamente, aquilo que 

está escrito. O autor, assim como outros estudiosos do assunto, considera a ilustração, mesmo que descreva a história, um 

outro texto. Em O menino que vendia palavras, as ilustrações estão coladas ao texto, refletindo o reforço ao texto verbal. 

Araújo (2011) afirma que as ilustrações, em geral, as formas, as linhas, as luminosidades, as perspectivas e muitos outros 

recursos retóricos visuais são elementos que compõem uma ideia, concretizam ou simulam uma fantasia e dão movimento 

àquilo que não pode se locomover ainda que flagre algum instante carregado de velocidade. Para Gomes Filho (2004, p. 

46), a representação real por meio de linhas, pontos, volumes massas ou, até mesmo, fotografias das coisas, configuram, 

dentro dos estudos da Gestalt, a forma configuração real, que, em muitos casos, são necessárias à composição global da 

narrativa.  
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A imagem ao lado (ver Figura 29) possibilita-

nos visualizar a cena em que o pai aparece sendo 

perseguido pelos amigos do filho. Percebemos que a 

ilustração, nesse caso, vai além de ser um composto de 

desenho e uma fotografia. Ela tende a aproximar-se da 

realidade, configuração real da forma. Em se tratando 

do Contraste cor, o autor ressalta que cor é a parte da 

percepção emocional da leitura visual. Nessa figura, a 

cor pode ser vista como um elemento de peso 

associado à Forma linha e volume que, 

respectivamente, aumentam a sensação de 

direcionamento e espessura, recorrendo, assim, para 

ressaltar a figura do pai. A Sobreposição, segundo os 

estudos de Gomes Filho (2004, p. 100), sugere “[...] a 

interação de estímulos visuais situando pelo menos duas figuras e ativando a composição relacionada”. Logo, podemos 

aproximar a sobreposição da linha sinuosa vermelha na ilustração como elemento que desencadeia a interação entre os 

elementos da imagem para configuração do todo, promovendo uma leitura fluída ou, até mesmo, um sobrevoo pela 

narrativa. Apesar de a construção visual ser composta, em sua maioria, por linhas retas, há um ponto de fuga que leva à 

palavra dominante que, no leitor, desperta a sensação de movimento. 

Em outro momento, a ilustração aparece na obra com função metalinguística, como na imagem que mostra a 

personagem pai em um momento de leitura (ver Figura 30). Ela traz a ideia de um livro que fala de tudo, inclusive do ato 

de ler. Junto à imagem, a palavra “livros” também aparece e as letras misturam-se à ilustração. A imagem, nesse caso, 

Figura 29 - Representação do texto por meio da ilustração 

 

Fonte: Brandão (2007). 
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estabelece uma relação de convergência com o texto referencial, dialoga e amplia a possibilidade de leitura das duas 

linguagens: a verbal e a visual. Nessa imagem, a organização visual da forma da ilustração sofá e criança vermelhos, pai-

almofada-cachorro-livros pretos e brancos, novamente a linha sinuosa que agora aparece na cor preta, ligam o pai e a 

criança. Essa construção visual mantém um contraste com os elementos básicos: linhas, tonalidades, cores, direções, 

contornos, movimentos a fim de atrair a atenção do leitor (GOMES FILHO, 2004). 

 

Figura 30 - Pai e leitura 

 

Fonte: Brandão (2007). 

 

Muitas são as maneiras de envolver e surpreender o leitor. A forma como o autor utiliza as páginas é uma delas. Em 

determinadas situações, elas trazem apenas uma palavra, com o corpo da letra maior que o normal e apenas uma cor de 

fundo, que preenche toda a folha. Em outro momento, o autor opta por preencher a página apenas com uma ilustração, 
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referente ao texto da página anterior. O autor utiliza, ainda, o recurso da fotografia que compõe as imagens. Elas aparecem 

como detalhes. Da mesma forma, são utilizados trechos de livros. O jeito de utilizar a mancha gráfica do livro instiga 

curiosidade no leitor em saber o que está por vir, além de chamar a atenção à palavra ou ao texto ao qual o desenho faz 

referência. 

 

Figura 31 – Atenção à palavra  

 

Fonte: Brandão (2007). 

 

 

A personagem filho e a relação que ele tem com as palavras são abordadas não só pelo texto, mas também pelas 

imagens.  A figura 32 a seguir dá-nos indícios de convergência com o texto no sentido de retratar o sonho do menino com 

as palavras e como isso acontecia. Ele surge deitado sobre o nada. As palavras voam pelo teto e saem pelas frestas das 

telhas. Em relação à conotação, isso sugere que, para o menino, as palavras tinham movimento, não eram estáticas, presas 

as folhas do livro. Ao leitor atento, essa ilustração pode, a princípio, sugerir uma parada acompanhada de uma reflexão 

acerca das novas palavras e seus significados, causando, de certa forma, uma quebra na linearidade da narrativa. As 
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palavras, nessa ilustração, também podem surgir como links de leitura que determinam uma leitura ziguezagueante, 

colocam um parêntese no enredo no ato da leitura e contribuem com a ampliação do arcabouço de conhecimento do leitor, 

colocando-o em estado de estranhamento com a articulação visual e verbal. Na narrativa em análise, a ilustração configura-

se importante elemento para compor a escrita hipertextual investigada nesta dissertação, a imagem não aparece somente 

com sentido referencial mas como potência que amplifica, multiplica sentidos e corrobora com uma formação literária mais  

critica  da realidade.  

 

Figura 32 - Ilustração que evoca a imaginação do menino 

 

Fonte: Brandão (2007). 

 

Em O Menino que Vendia Palavras, encontramos, também, as linhas que Maia (2002) chama de desalinhadas ou 

folha de linha. Isso ocorre exatamente na página em que o menino aparece deitado. As palavras partem dele, seguem linhas 

diagonais e marcam um ponto de fuga, as quais deixam a sua horizontalidade. Nesse caso, as palavras aparecem 
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misturadas, sem seguir uma linha reta (ver Figura 33). De acordo com o autor, as linhas desalinhadas podem seguir vetores 

de composição da ilustração, como a palavra dominante, que compõe a imagem do pai sendo observado pelos amigos do 

menino quando passava. 

 

Figura 33 - Palavra escrita com linha desalinhada na composição da imagem  

 

Fonte: Brandão (2007). 

 

As linhas em destaque também podem dar indícios de fuga da geometria linear, bem como fazem parte da 

irregularidade e da organização da ilustração. Gomes Filho (2004, p. 43) ressalta que a linha nas Leis da Gestalt implica um 

ponto em movimento que imprime certo dinamismo na atividade de ler. De acordo com o conceito sobre Contraste 
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movimento, o movimento é sugerido pelo sentido e direção que a palavra apresenta reforçando harmonia e expressividade 

ao todo da imagem. 

A história traz em seu bojo aspectos do enredo que estão relacionados, primeiramente, à diluição do nome - pai e a 

criança são os protagonistas da história, mas o nome de ambos não aparece. Esse é um dos elementos textuais que a 

princípio causam estranhamento ao leitor. Pela ótica da interação, podem ser considerados elementos também interativos, 

pois convidam o leitor a criar sua ideia de pai e de filho ou abandonar a ideia de criação e aceitar a proposta da narrativa. 

Essa diluição do nome dos protagonistas também confere à obra um status de “apócrifa”. Calvino (1999) afirma que 

apócrifo refere-se ao que está escondido, secreto. No que tange a esse conceito, Neitzel (2009) traz à tona Se um viajante 

numa noite de inverno como exemplo de uma obra apócrifa, pois, além de não possuir um protagonista principal e nem a 

voz condutora do autor, ela se faz por meio de uma escrita necessária para indicar ao leitor o sentido da multiplicidade.  Em 

sua composição, a narrativa apresenta-se em blocos e fragmentos que aparecem entrelaçados e pontuam, ao leitor, que, 

nesse momento, ele é protagonista. Logo, não há um autor aparente, dono da história, mas várias histórias e diversos 

autores. 

Ignácio de Loyola Brandão (2007) apresenta, então, a personagem apócrifa, cujo nome não aparece na história, 

formando um discurso ambíguo, que não tende a definir a realidade, mas abre outras possibilidades de leitura, provocando 

o leitor a construir um processo criativo de leitura. A personagem apócrifa possibilita um diálogo maior entre leitor e autor, 

ou seja, o leitor tem a liberdade de escolher o nome da personagem podendo este ser muitos, e não apenas um, e pode, 

ainda, dar à personagem seu próprio nome, incluindo-se no enredo. Aparentemente, um recurso tão simples que chama o 

leitor protagonista: ele pode ser o menino, ser o pai, ser só leitor; enfim, acaba por se inserir em muitos desdobramentos 

que o possibilitam multiplicar sentidos. 

A curiosidade dos amigos do menino move a história. Sabendo da inteligência do pai do colega e vendo o grande 

orgulho com que falava - “Meu pai é o homem mais inteligente do bairro” -, as crianças da rua começavam a desafiar o 
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garoto mandando perguntar o significado de várias palavras. E, assim, o autor dá início à história, como pudemos ver na 

epígrafe dessa análise. 

O leitor, em contato com a obra, a descobre provisoriamente de forma linear, com início, meio e fim, cujo enredo 

parece seguir uma costura entre palavras e seus significados, que parecem na condição de causa e consequência. No 

entanto, há ruptura na linearidade quando a personagem filho, depois de uma bateria de questionamentos acerca do sentido 

das palavras, introduz um aposto, colocando o enredo em suspensão e divagando acerca de determinados fatos. O sentido 

denotativo das palavras que compunha o repertório lexical das crianças é abandonado, dando voz e vez para outras 

explicações. 

No circuito de leitura dessa obra, o leitor encontra-se em um emaranhado engendrado de intertextualidade. As 

palavras enquanto links abrem espaços múltiplos de leitura e requerem maior interação do leitor na significação do texto. 

Como já foi dito, faz-se necessária a presença do leitor e sua entrega para construir a leitura e divagar por entre os links 

para descobrir coisas novas ou, até mesmo, o antigo renovado. Barthes (1997, p. 19) afirma que esse movimento do leitor 

em nada sugere a “descoberta da verdade do texto”, mas sim o estrelar do “seu plural”, ou seja, um texto sem bordas, cheio 

de articulações e facetas inesgotáveis. 

A personagem filho instiga o leitor a pensar de forma diferente velhas histórias que tradicionalmente ensinavam 

valores, abalando, assim, como diz Barthes (2010), as bases históricas e culturais do leitor. Ao apresentar o texto em uma 

lógica diferente das tradicionais, coloca o leitor em um movimento em que o leitor foge do tema central e perpassa outras 

camadas de leitura. Ocorre, então, o que Neitzel (2009) chama de abandono do texto principal, que leva o leitor a ter em 

mente outra história, formando uma malha textual que constitui o fundamento do hipertexto. No momento em que fala dos 

contos de fadas, a personagem escapa da história tecida no início do livro, cujo pai tinha o domínio quase total dos 

significados do dicionário.   
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Um livro cujo enredo mostra-se engendrado com alguns elementos hipertextuais sugere um texto plural que, de 

acordo com Neitzel (2009), trata-se de uma narrativa aberta a interferências do leitor. As palavras e os textos que abrem 

uma janela para outros sentidos, como Branca de Neve e Joãozinho e Maria, servem como links luminosos (aparecem em 

uma cor diferenciada do texto da página) e possibilitam o encaminhamento do leitor para a pesquisa, na busca pelo sentido 

conotativo. Observamos que, no processo de leitura, existe um caminho com várias bifurcações. Neitzel (2009) cita que se 

trata de uma obra que “[...] se lê sempre em relação à outra, resultado de um ‘mosaico de citações’” (NEITZEL, 2009, p. 38, 

grifos da autora). 

Temos uma narrativa cujo enredo constrói-se com base na inquietação das personagens acerca do sentido das 

palavras. No entanto, muitas palavras são lançadas ao vento, sem o seu significado dicionarístico, tais como: turvo, 

gargolão, enfado, pantomina, dentre outras.  Caberá ao leitor, de acordo com Neitzel (2009), decidir sobre as possíveis 

relações que ele estabelecerá com outros textos - a decisão de ir ou não procurar os significados em outro lugar, ou seja, 

abrir ou ignorar a arca de palimpsestos que sustenta o texto.  

 A curiosidade das crianças impulsiona a personagem pai a buscar explicações para determinadas palavras. A 

narrativa principal é interrompida pela introdução também de outras histórias dentro da história. Implicando, dessa forma, a 

quebra da linearidade. Dentre as histórias lidas pela criança, aparecem Os Três Patetas e João e o Pé de Feijão (ver Figura 

34).  
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Figura 34 - Releitura dos contos de fadas feita pelo menino 

 

 Fonte: Brandão (2007). 

 

Os contos de fadas também são citados, e, sobre eles, a fala da personagem é clara:  

 

 

Quanto à categoria dos aspectos simbólicos, observamos o surgimento de várias palavras, tais quais: lunático, 

degringolada, matula, alforje, dentre outras. E todas, inicialmente, aparecem com seus significados. O autor utiliza-se da 

 

Eu lia e ficava admirado como os contos de fadas estão cheios de maldades, 

crueldades e todo tipo de coisas ruins. 

(BRANDÃO, 2007). 
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metalinguagem, ou seja, uma história centrada no próprio processo de escrita das palavras, dos seus significados e da 

leitura.  O uso da metalinguagem é uma estratégia que coloca em relevo a discussão acerca do livro e da leitura. 

O texto O menino que vendia palavras é o resultado de uma combinatória que desdobra outras histórias e outros 

sentidos, o que determina a condição plural de uma estrutura mise en abyme. Para Neitzel (2009, p. 1999), essa estrutura 

imprime no texto uma “[...] propriedade labiríntica uma vez que oferece ao leitor estruturas cujo aspecto semântico 

remetem a outra estrutura, e expõem o leitor a um processo de busca constante [...]”. O leitor encontra-se lendo um livro 

dentro de outro livro em uma narrativa/espaço aberto de significações.  

Calvino (1990, p. 127) salienta que “[...] tecer em conjunto os diversos saberes e os diversos códigos numa visão 

pluralística e multifacetada do mundo”, é o maior desafio para a literatura. A narrativa em análise, assim, representa um 

texto em rede que articula a multiplicidade das relações dos fragmentos, no campo da significação e na potencialidade da 

abertura da obra. 

Acreditamos que as linhas, a ilustração e o texto na totalidade da narrativa s formam uma combinação que sugere ao 

leitor um jogo de montagem e não somente a descrição de fatos com início, meio e fim. Essa combinação e montagem de 

fragmentos indicam possíveis caminhos a serem descobertos, com vários desvios e enigmas que contribuem para 

possibilitar a abertura da obra. O livro emerge, portanto, um processo criativo que, em grande parte, é envolvente e 

provocativo. A obra traz à tona reflexões sobre temas emergentes como o ato de ler. Por conseguinte, se explorado 

adequadamente e entendido sob seu viés artístico e estético, a obra contribuirá não somente com o aumento do vocabulário 

do leitor, mas com a sua formação global enquanto sujeito.  
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3.6 NO ZIGUEZAGUE ENTRE POEMAS, CARTAS, DIÁRIOS – A HISTÓRIA DE FELPO FILVA 
 

 

Lançado no ano de 2006 pela Editora Moderna, o livro Felpo Filva recebeu no ano seguinte, em 2007, três grandes 

prêmios que marcaram sua existência. A obra ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro infantil, o prêmio FNLIJ, e prêmio 

“O Melhor Para Criança”. A autora, Eva Furnari, já era conhecida na área da literatura infanto-juvenil antes da publicação 

como ilustradora, devido à qualidade do seu trabalho. 

O livro conta a história amorosa de Felpo e Charlô. Felpo Filva (personagem que dá nome ao livro) é um poeta 

muito tímido, conversa pouco com as pessoas, mal conhece seus vizinhos e nunca responde a nenhuma das cartas que 

recebe de seus fãs. Certo dia, um envelope lilás o chamou a atenção. Era uma carta de Charlô, fazendo críticas ao jeito triste 

que ele escrevia suas poesias. A história principal possui pouquíssimas personagens, apenas Felpo e Charlô possuem falas. 

Após a palavra “Fim”, uma série de familiares das personagens principais surge e mais uma vez os diálogos aparecem. 

Nos aspectos gráficos, destacamos um layout bem estruturado - a caixa de texto encontra-se em diálogo com a 

ilustração em diálogo, com margem definida, de aproximadamente dois centímetros, e, dificilmente, imagens e linhas a 

ultrapassam. Todas as páginas são brancas e numeradas. As linhas são geralmente retas, havendo apenas algumas exceções.  

Os caracteres aparecem na cor preta, variando o tipo de letra entre caixa alta, script ou cursiva bem como o tamanho e a 

espessura. As cartas, geralmente, são escritas com letras cursivas, dando ênfase ao manuscrito, hora ou outra surgem cartas 

datilografadas. Já o telegrama, por exemplo, é escrito com letras soltas e com um espaçamento entre os caracteres maiores, 

como se tivesse mesmo sido escrito em um telégrafo. Essa ilustração reporta-nos a formas antigas de comunicação e serve 

de subsídio para os leitores mirins conhecerem diferentes maneiras que a humanidade desenvolve para se comunicar.  

Abre-se exceção às cartas, que, como são escritas “à mão”, pode surgir linhas tortas. Nas últimas páginas do livro, podemos 

encontrar algumas palavras na diagonal, com uma flecha identificando a personagem que faz parte do diálogo da página. 
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A figura 35 apresenta os vários tipos de letras utilizadas para 

escrever o texto as quais servem, também, de ilustração, quebrando a 

linearidade na escrita e disparando certo movimento no ato de ler. O 

leitor pode escolher caminhos de leitura diversos e reconstruir a 

história de acordo com suas escolhas. Esta ilustração que apresenta 

várias capas de livros amalgamadas ao enredo sugere dinamicidade e 

multilinearidade à narrativa, provoca uma leitura aos saltos e 

incômoda. Ao leitor cabe estabelecer relações dentro e fora do texto ao 

passo que constrói sentidos. 

A autora utiliza cores claras, como o bege e o lilás, sejam nas 

explicações sobre os gêneros textuais, sejam no fundo de um papel de 

carta ou página de um livro. Esse recurso é utilizado para que o gênero 

sobressaia-se, chame mais atenção. A cor preta, além dos caracteres, 

aparece apenas em detalhes. Podemos entender que “[...] o jogo de 

cores nesta composição acentuam o equilíbrio, a ordem e a harmonia 

da imagem como um todo” (GOMES FILHO, 2004, p. 65). 

Em relação à ilustração da obra, percebemos uma composição 

com vários elementos estilísticos que concorrem para ampliar a 

construção de sentido e de experiência de fruição. É uma provocação que aumenta a possibilidade do fruidor de interagir 

mais com a obra ao longo de uma prática leitora mais crítica, imprimindo, dessa forma, uma linha de fuga, ou seja, um 

rompimento com a realidade e seus padrões vigentes. Nessa composição, a forma da ilustração que aponta para imprecisões 

e subversões de ideias já cristalizadas acerca das formas e das cores, por exemplo, conferem à imagem um status de arte, 

Figura 35 - Ilustração e caracteres de Felpo Filva 

 

Fonte: Furnari (2006, p. 15). 
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pois convergem o criativo/sensível e o inteligível (RAMOS; NUNES, 2013). Encontramos na ilustração animais com 

características humanas, marca do antropomorfismo - estratégia muito usada na literatura desde o início dos tempos. O 

recurso da antropomorfização esteve muito presente na cultura ocidental, ocupou-se com a transmissão de mensagens 

metafóricas de cunho religioso, moral ou social. Os contos de fadas configuram-se, talvez, o melhor exemplo do uso de 

materiais, objetos inanimados, plantas e animais com imagem e comportamento humano próprio do antropomorfismo para 

ilustrar uma literatura que se preocupava em divulgar lições de moral. 

Nessa obra, essa estratégia é utilizada com sutileza, mistura características humanas e animais, remete-nos à 

visitação de contos antigos se olharmos por esse viés, mas vai além e mostra-nos vários princípios de expressão e 

comunicação humana. Turchi (2008) coloca em relevo a “[...] retomada dos clássicos [...] numa direção da paródia ou da 

desconstrução pelo humor ou pela crítica dos valores ou paradigmas sociais”. A autora acredita que se está vivendo a 

renovação da literatura infantil e aponta essa revitalização como ponto positivo, ao passo que a literatura contemporânea 

apresenta como “[...] marca estética a presença de dados da contemporaneidade na caracterização do tempo, do espaço e 

dos conflitos” (TURCHI, 2008). 

Na figura 36 que segue, podemos observar que a narrativa traz animais com características humanas, muito 

utilizadas nas fábulas, porém, nessa obra, eles foram revitalizados, não estão atrelados à postura de registro da realidade. 

Subvertem a realidade, ampliam, conforme Ramos e Nunes (2013, p. 259), o “espaço para recriação” do leitor, 

contribuindo, assim, para o rompimento com a linearidade e afastando o leitor da ideia de uma fábula com um texto 

moralizante. 
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Figura 36 - Animais com características humanas  

            

Fonte: Furnari (2006, p. 32-33).  

 

No que se refere ao aspecto do enredo, a história amorosa narrada no livro em análise propõe uma leitura aos saltos, 

pois sua tessitura é o resultado de uma costura com vários gêneros textuais. Essa costura é um dos elementos que quebram 

a linearidade, apesar da numeração das páginas. A intertextualidade em Felpo Filva é amplamente explorada, fazendo parte 

do corpo da narrativa e conjugando uma variedade de combinações. É possível observar, ao longo da narrativa, outros 

gêneros que imbricados à narrativa e à ilustração rompem a linearidade e ampliam a construção de sentidos. Para Calvino 
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(1990), a obra multíplice, com várias entradas, com referências cruzadas, provoca uma leitura aos saltos e pode ser tratada 

como uma “obra enciclopédica” em que textos e histórias em camadas são sobrepostos em uma narrativa que se abre a 

múltiplas significações. Nesse sentido, Neitzel (2009, p. 39) complementa que a intertextualidade nos “[...] remete à idéia 

da obra como enciclopédia, principalmente no que diz respeito à concepção de autoria coletiva [...]”. No que se refere à 

leitura, Neitzel (2009, p. 43) afirma que “[...] o leitor se obriga a construir mecanismos decifradores dos labirintos 

construídos”. Dentre os gêneros textuais que surgem no decorrer da história, estão: bula de remédio, manual de instrução, 

bilhete, telegrama e cartas com grande ênfase. Na figura 37, podemos observar alguns deles. 

 

Figura 37 - Textos encontrados no decorrer da narrativa e suas explicações 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Furnari (2006, p. 28, 21, 36). 
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O diálogo entre os vários textos que aparecem no livro ou, até mesmo, fragmentos de outras histórias parecidas 

instauram um movimento de reversibilidade à obra. Essa costura de variados textos permite um movimento na obra - é 

tarefa do leitor escolher, entre os textos espraiados na narrativa, o seu percurso de leitura -, “[...] sustentando a ideia de 

texto como produtividade e do leitor como produtor de significações” (NEITZEL, 2009, p. 43). 

A autora reúne na história gêneros textuais diferentes, que possibilitam a fragmentação da narrativa e a pluralidade, 

ressaltando a potência do texto em disparar reflexões e leituras múltiplas acerca da pluralidade instaurada. Uma narrativa 

construída com a potencialidade dos elementos hipertextuais exige um leitor atento e entregue à leitura, a fim de 

estabelecer relações, participar do jogo, transitando entre os vários caminhos indicados pelos cruzamentos dos textos que, 

também, podemos chamar de links de leitura. 

Generosamente, Furnari (2006) propõe ao leitor, em um primeiro 

contato com a obra, a leitura de um estilo textual, a dedicatória. Na 

literatura, ela é muito utilizada, porém, o mais curioso, é que a autora não 

dedica a obra aos parentes, aos filhos ou aos grandes estudiosos como é 

usada tradicionalmente. Ela dedica Felpo Filva a todos aqueles que têm 

orelhas diferentes. A autora traz isso em forma de bilhete, logo nas 

primeiras páginas do livro (ver figura 38 ao lado). 

Essa forma diferente de começar a história é um dos fatores que 

prendem e aproximam os leitores da obra. Ela inicia com um tema 

recorrente para a humanidade que são as “diferenças”, porém, de uma forma 

inusitada, inovadora, divertida e lúdica. Forma pela qual envolve o leitor, 

sugerindo releitura e reflexões mais profundas acerca do eu com relação ao 

Figura 38 - Dedicatória da autora 

 

Fonte: Furnari (2006). 
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mundo. Esse livro remete-nos a um clima de acolhimento e paixão. Pode ser considerado, assim, um romance. O 

personagem principal é um coelho, poeta e muito tímido que se apaixona por Charlô - uma crítica corajosa de suas poesias. 

O coelho possui nome, sobrenome e endereço, como qualquer ser humano. Toma remédio, lê bulas e manuais de 

instruções.  

Ao longo da história percebemos que os gêneros não estão dispostos hierarquicamente, pelo contrário, surgem à 

medida que a narrativa progride, e os fatos vão sugerindo a costura dos gêneros. A leitura torna-se, de certa forma, uma 

“brincadeira” gostosa. De forma singular a narrativa traz à tona a função social que cada texto tem no dia-a-dia das pessoas. 

A comunicação por meio da linguagem visual e textual funde-se na narrativa e promove um grande diálogo entre os 

diferentes e importantes gêneros textuais. Ela implica ritmo epistolar a história. Essa construção compõe uma rede de 

relações e tende a demonstrar que o autor está acompanhado de muitos outros autores, outras vozes, que mantém a 

narrativa plural e multifacetada. Calvino (1990) sublinha que o texto multíplice não se fecha na unidade pensante de um 

único autor, ele se compõe de muitos sujeitos, de vozes variadas e dos muitos olhares sobre o mundo.  Na figura 39 que 

segue, podemos observar uma das cartas que permeiam a narrativa. 
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Figura 39 - Carta de Charlô para Felpo 

 

Fonte: Furnari (2006, p. 27). 

 

Mesmo possuindo uma tessitura textual diferente, com inovações, Felpo Filva possui numeração de páginas. A 

história, aparentemente, segue de forma linear - inclusive a última página termina como nos contos de fadas mais 

tradicionais com início-meio-fim, com a palavra “Fim” e o casal trajado para o casamento. 
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Figura 40 - Página que apresenta o fim 

 

Fonte: Furnari (2006, p. 37). 

 

Eis que o elemento surpresa surge: o livro não se encerra na página 37, ele prossegue. Um P.S. vem logo depois, 

avisando que o fim da história acabou, mas ainda não é o fim. Nas páginas seguintes (ver Figura 41), o leitor pode 

encontrar algumas curiosidades sobre a vida das personagens e explicações sobre os gêneros textuais que apareceram ao 

longo da história - tudo isso na voz de personagens apresentadas, nessas páginas, como parentes de Felpo e Charlô. 
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Figura 41 - Páginas após o fim da história 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Furnari (2006, p. 43, 47, 51). 

 

Na continuidade da análise do livro, observamos aspectos simbólicos como repetição de palavras, e os diversos 

gêneros que atravessam a narrativa repletos de uma linguagem ambígua. O diálogo estabelecido entre a narrativa e os 

diferentes gêneros implica um ritmo lúdico a leitura, concorrendo para tornar o texto mais expressivo. No diálogo que se 
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instalou entre Felpo e Charlô, surgem de forma cômica o estranhamento e a ambiguidade. Podemos observar essa costura 

ambígua em uma das cartas enviadas por Charlô ao Felpo em que ela reescreve o poema de Felpo intitulado Passarinho na 

gaiola. Charlô fala que tomou a liberdade de soltar o passarinho em seu poema, que intitulou de: Passarinho sem gaiola:  

 

 

A costura ambígua à qual nos referimos traz à tona estratégias textuais como comparações, contradições e 

similitudes que provocam relatividade do significado, promovem um texto plural e imprimem uma leitura por associações. 

Essa forma adversa de construção textual com elementos hipertextuais afasta o leitor, segundo Wandelli (2003, p. 54), de 

“[...] um contexto em que era acostumado a ser conduzido pelo narrador, onisciente ou não, para outro ambiente que nos 

leva a decidir. Em vez da autoridade de quem narra determinando o rumo, encontra apenas vagas e (des)orientantes 

sinalizações”. Nesse sentido, o leitor pode escolher o poema de Felpo ou a reescrita de Charlô. Na costura com a narrativa, 

tais estratégias textuais tornam a trama mais expressiva, concorrem, assim, para a abertura da obra, imprimem um grau de 

indeterminação e colaboram para o leitor operar vários percursos de leituras bem como abandonar uma leitura unívoca. 

O livro contemporâneo, a exemplo de Felpo Filva, possui uma arquitetura textual que insurge em um conteúdo 

transgressor, o qual, do ponto de vista de Barthes (1997), salienta o convívio dos contrários – nova e velha literatura que 

juntas, misturadas e se tocando desobedecem a ordem dos textos tradicionais com início-meio-fim. Uma obra, assim, 

 

O cachorro tem osso/ passarinho também. A janela tem grade/ passarinho 

não tem. [...] Uma toca tem dono/ passarinho não tem.   

(FURNARI, 2006, p. 16). 
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apresenta-nos a ressignificação de uma obra precursora. Por fim, a narrativa contemporânea, segundo Turchi (2008), “[...] 

mobiliza criativamente os escritores” e, por consequência, presenteia o leitor com obras de arte que em uma apreciação 

mais profunda colaboram com formação estética e sensível.  

 

3.7 HISTÓRIA, LITERATURA E MÚSICA, ALÉM DO HORIZONTE EM ABRINDO CAMINHO 

 

 

Com a primeira edição lançada em 2001 pela editora Ática, o livro Abrindo Caminho, de Ana Maria Machado, tem 

como palimpsestos grandes clássicos da literatura, da música, da arte e da história mundial. O livro, voltado ao público 

infanto-juvenil, encanta qualquer leitor que arrisque viajar entre as páginas. As ilustrações de Elisabeth Teixeira conversam 

com a poética e a musicalidade dos versos presentes. A obra foi vencedora dos prêmios FNLIJ Ofélia Fontes em 2004, na 

categoria O melhor livro para criança (Hors Concours), e prêmio Altamente Recomendável FNLIJ 2004, na categoria 

Criança (Hors Concours), ganhadora também do Hans Christian Abdersen – o prêmio máximo da literatura infantil 

mundial. O livro também foi selecionado para o catálogo White Ravens, Bolonha, 2005. 

Segundo Ana Maria Machado (2010), é mais que uma história, é uma narrativa que amalgama personagens 

importantes do passado, desbravadores que enfrentaram a selva, o deserto, o oceano, o céu; enfim, pessoas que 

transformaram obstáculos em caminhos, inimigos em amigos, fins em começos. De forma enigmática, a autora deixa em 

suspenso: Quais caminhos foram abertos? Quem são essas personagens? Quantos caminhos ainda são passíveis de serem 

abertos?   

A narrativa gira em torno de seis personagens que são apresentadas ao leitor de forma enigmática. Elas movem uma 

única história, em épocas, lugares e situações diferentes – são seis personagens que não se encontram, possuem em comum, 

caminhos, obstáculos e aventuras desbravadoras, bem como preenchem as 39 páginas da obra. Dante, Carlos, Tom, Cris, 
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Marco e Alberto vivem em busca de um caminho, uma realização pessoal de sonhos que acabaram, em alguns casos, 

afetando a vida da população do mundo inteiro, por desbravar a própria vida e, por consequência, abrir caminhos à 

humanidade. Talvez, você nunca tenha percebido, mas Dante Alighieri, Carlos Drummond de Andrade, Tom Jobim, 

Cristóvão Colombo, Marco Polo e Alberto Santos Dumont tinham muito em comum - todos encontraram algo no meio do 

caminho: uma selva, uma pedra, um rio, um mar, um inimigo no deserto, um céu. 

No que diz respeito aos aspectos gráficos, layout e ilustração, estes concorrem para uma representação imagética 

que tende a potencializar a linguagem textual da obra. Com relação ao layout, observamos que o livro possui um tamanho 

diferenciado, 35 centímetros de altura por 25 centímetros de largura, considerado um pouco maior que os tradicionais. As 

imagens são grandes e tomam sempre duas páginas. Na maioria das imagens, a personagem fica pequena à frente do seu 

cenário, mostrando a grandeza do mundo diante de si. De acordo com Gomes Filho (2004, p. 97), essa forma imagética de 

deixar perceptível a profundidade ou a distância “[...] em uma superfície contínua podem ser chamadas de profundidade de 

perspectiva”.  Ocorre uma sucessão de planos sequenciais e a profundidade é passada em perspectiva. “A profundidade se 

sustenta principalmente nas variações de imagens retilíneas, baseando-se em gradientes de estimulação ordinal.” (GOMES 

FILHO, 2004, p. 97). 

Na figura 42 a seguir, podemos observar o efeito da imagem na construção de sentidos da narrativa. Dante coloca-se 

frente à floresta que, imageticamente, dá-nos a sensação de infindável e sugere supostos perigos que uma floresta esconde 

no seu interior.    
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                                                                                                                                Figura 42 – Dante diante da profundidade da floresta 

 

                                                                                                                                                        Fonte: Machado (2010, p. 5). 

 

 

A sensação de 

profundidade da paisagem, na 

figura 42 ao lado, destaca, em 

primeiro plano, a figura de 

Dante. A profundidade é passada 

em perspectiva pela sucessão de 

planos sequenciais: Dante, chão, 

selva, animais, pessoas, céu, 

estrelas, lua. Essa sensação de 

profundidade aparece em várias 

páginas do livro, principalmente 

quando a personagem encontra-

se com o caminho e os 

obstáculos a serem desbravados. 
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A margem é a única parte em branco da folha, possui aproximadamente um centímetro. O texto é apresentado em 

uma caixa retangular ou quadrado na cor lilás, sobreposta ao cenário, como se uma janela fosse aberta. Nesse caso, a 

sobreposição da caixa de texto na ilustração concorre também para reforçar a sensação de profundidade trabalhada ao longo 

da narrativa. Quanto à estrutura física da página, observamos que traz à tona uma convivência equilibrada e harmônica de 

textos e imagens em páginas que são numeradas.  

Nas imagens da maioria das páginas, a ilustradora utiliza uma estratégia visual que apresenta características que 

lembram mais de uma personagem na mesma imagem. As ilustrações não apenas 

descrevem o que está escrito, mas exploram o texto enigmático, as imagens conversam 

com a história e dão pistas de inúmeras  referências que podem ser encontradas.  Na figura 

43, por exemplo, aparece o homem oriental de Marco Polo, o pássaro dos céus de Alberto 

Santos Dumont, o monstro marinho de Cristóvão Colombo. Todas as personagens são 

viajantes que saem de um determinado lugar - nem sempre com um roteiro a seguir. Uma 

viagem para a qual o leitor está convidado. Segundo Ramos e Nunes (2013, p.261), a 

ilustração “[...] concede ao leitor uma porta para ele abrir e ingressar na história”. No caso 

da narrativa em análise, o leitor faz uma viagem a vários lugares, a várias culturas e 

aventuras. Ao longo da narrativa encontramos o contraste, como estratégia visual. Gomes 

Filho (2004, p. 63), esclarece que esta visa “[...] aguçar o significado, não só excita e atrai 

a atenção do observador, como também é capaz de dramatizar esse significado para fazê-lo mais importante e mais 

dinâmico.” Na imagem 44, a seguir, observamos essa estratégia visual a qual estamos identificando como Contraste. De 

acordo com o autor, é possível ver um equilíbrio dinâmico. A imagem sintetiza diversos contrastes, tais como: linhas, 

contornos irregulares, direções e, principalmente, denota proporção entre os diversos elementos e as relações de escala. O 

Fonte: Machado (2010, p. 23). 

 

Figura 43 – Imagens que 

caracterizam as personagens 
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olhar percorre a silhueta da figura com inúmeras quebras no seu percurso. Logo, percebemos a importância do contraste 

para colocar em destaque o significado e a organização visual da forma do objeto.   

 

Figura 44 – Sombra das personagens como estratégia visual 

para ampliar o campo da significação 

 
Fonte: Machado (2010, p. 10). 

 

 

Na figura 45, podemos observar um Contraste – movimento, um movimento visual percebido de maneira evidente 

pelos fatores de sentido, direção, inclinação, realçados pela postura de caminhada das personagens. O contraste movimento 

está relacionado ao sistema nervoso, que cria sensação de mobilidade e rapidez, instigando uma mudança estática na 

imagem que está sendo lida.  
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Figura 45 - 3 personagens, 3 caminhos e sensação de movimento 

                                          
Fonte: Machado (2010, p. 14). 

 

 

Na continuidade, destacamos, na figura 46 a seguir, a construção imagética da narrativa que traz, em seu bojo, uma 

composição “[...] formal bem organizada no todo [...], onde predominam os fatores de equilíbrio, de ordem e de 

regularidade visual [...], possibilitando, geralmente, uma leitura simples e clara” (GOMES FILHO, 2004, p. 51). O 

equilíbrio visual é assimétrico, todos os lados são diferentes, em todos os eixos de referência: horizontal, vertical ou 

diagonal, porém muito interessante e atraente, devido à variedade compositiva dada pelas linhas, pontos, planos; enfim, 

pelas suas diversas unidades que se apresentam harmonicamente. A boa relação entre esses elementos que compõem a 

imagem apontam para uma ordem simples que determina a fluidez da leitura visual no que se refere à sua forma. A quebra 
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da simetria instaura um rompimento no “[...] equilíbrio absoluto da imagem tornando-a mais interessante, uma vez que 

quebra também seu equilíbrio passivo” (GOMES FILHO, 2004, p. 52). Dessa forma, proporciona uma leitura visual clara, 

em termos de equilíbrio visual. 

Figura 46 – Na cidade 

                                                                  
Fonte: Machado (2010, p. 36). 

 

 

Tendo em vista que os aspectos gráficos são relevantes estratégias para ampliar a significação da narrativa, 

observamos, nessa análise, que as ilustrações conferem um espaço para criação do leitor que introduz “seu repertório na 

concretização do texto” (RAMOS; NUNES, 2013, p. 262). Assim sendo, acreditamos que essa forma de escrever literatura 

infantil proporciona mais qualidade no processo de leitura, alargando as vivências do leitor mirim.  

Ao longo da narrativa, é possível destacar alguns elementos do aspecto do enredo como importante fonte 

provocativa de interação entre o leitor e o texto. A narrativa aparece em pequenos versos que estabelecem um diálogo entre 
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a arca de palimpsesto da narrativa e do próprio leitor, se este assim desejar. Essa construção textual revela, a cada página, 

um enigma, que, ao ser lido junto à ilustração, nos remete a histórias clássicas e a feitos mundiais. O leitor pega-se em num 

movimento de leitura e reflexão sobre as histórias do passado e o desenvolvimento do mundo.  

A autora constrói uma narrativa gigante, por meio de pequenos versos. Estes, ao serem lidos, revelam-se grandes 

reflexões e diversos questionamentos acerca de histórias individuais e coletivas que alteraram formas de ser, de conhecer e 

de viver no mundo. Essas reflexões não saem somente do interior do verso, mas de todos os lados da narrativa. Observamos 

que o processo criativo da autora fez-se por trabalho artesanal de montagem de fragmentos, consequentemente a escrita 

sugere uma leitura desafiadora e multilinear, a ampliação dos sentidos pulula do texto, da ilustração, do percurso de leitura 

escolhido pelo leitor. Do ponto de vista do leitor atento e ávido por uma leitura contemporânea, composta por índices 

hipertextuais, ele pode operar o descentramento do autor, pois a costura da narrativa permite a multiplicação de autorias no 

jogo de palavras, intencionalmente utilizada pela autora para construir a narrativa.  

Em um amplo processo intertextual, a autora incita o leitor a buscar o complemento que falta para a construção da 

história. A leitura é diferente para quem sabe que em A Divina Comédia, Dante Alighieri encontrou uma selva escura, na 

qual é atacado por animais ferozes. A selva de Dante pode representar o inconsciente do homem, Dante quer encontrar seu 

caminho, o caminho da independência, mas no meio desse caminho havia uma selva escura.  

 
Quando eu me encontrava na metade do caminho de nossa vida, me vi perdido em uma selva 

escura, e a minha vida não mais seguia o caminho certo. Ah, como é difícil descrevê-la! Aquela 

selva era tão selvagem, cruel, amarga, que a sua simples lembrança me traz de volta o medo. Creio 

que nem mesmo a morte poderia ser tão terrível. Mas, para que eu possa falar do bem que dali 

resultou, terei antes que falar de outras coisas, que do bem, passam longe. A Divina Comédia – 

Inferno - Canto I. (ALIGHIERI, 2003). 

 

 

Entretanto, no meio do caminho de Carlos, havia uma pedra, e que tal conhecer ou relembrar o poema No Meio do 

Caminho, de Carlos Drummond de Andrade? Era pau, era pedra, era o fim do caminho? Da literatura passamos à música. A 
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dedicação do livro vai para Antônio Carlos Jobim (Tom Jobim), e a autora vai ao encontro de duas grandes obras do autor, 

Águas de Março e Samba do Avião.  

 

Figura 47 – Personagens e o que encontram no caminho 

  
Fonte: Machado (2010, p. 14). 

 

 

Entre idas e vindas, as histórias encontram-se e as personagens parecem viver em uma mesma época, conviver em 

uma mesma história. A autora apresenta as personagens de forma poética. O leitor, em um de seus percursos de leitura, 

pode perceber que o mar não era tão grande e monstruoso assim para Cris, e, pensando assim, Cristóvão Colombo partiu 

em direção à América. E o céu não era o limite para Alberto, que se transformou no grande Santos Dumont - diminuiu 

distâncias e saudades, tornando-se o pai da aviação, um salto para a modernidade. Por fim, Marco Polo, pouco a pouco, ia 

descobrindo novos caminhos e a si mesmo; despertou de um sono medieval e enfrentou abismos, montanhas, geleiras, 
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desertos e relatou, ao mundo, o que era o oriente, em uma época em que a comunicação entre países e continentes era quase 

nula. Considerado um dos primeiros exploradores do mundo, Marco Polo utilizou o seu conhecimento sobre o mundo e 

tudo o que havia descoberto como conselheiro do Imperador da China Kublai Khan, para quem trabalhou durante muitos 

anos. Na figura 48 a seguir, podemos ver a ilustração retratando o encontro entre Kublai Khan e Marco Polo. Talvez este 

tenha sido o encontro mais marcante na história da humanidade, momento em que o diálogo aproximou pessoas e culturas. 

 

 

Figura 48 – Marco Polo e o encontro com o Imperador da China 

                                             
Fonte: Machado (2010, p. 24-25). 

 

 

A intertextualidade é o que dá movimento à história, promovendo o diálogo entre uma obra e outra. Calvino (1990, 

p. 131) afirma ser esse o elemento que confere à literatura contemporânea a ideia de “enciclopédia aberta”, a narrativa 

intertextual contém a totalidade e não se fecha nela, mas se abre em um potencial de multiplicações de sentidos. Devido à 
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estrutura multilinear que se destaca no diálogo entre vários textos, encontramos um texto plural e multifacetado; logo, essa 

forma de escrever redimensiona a leitura, sugere colocar o leitor em ação, pois exige montagem de fragmentos, abre espaço 

para desvendar enigmas e desvelar tramas; provoca uma leitura relacional e movimentada. 

Segundo Neitzel (2009), uma obra hipertextual difere da obra não hipertextual porque propõe elementos de forma 

que quebram a linearidade e possibilitam que o leitor faça maior conectividade entre as informações. Nesse sentido, 

afirmamos que o texto construído com mais elementos hipertextuais constitui-se um texto mais interativo que, inclusive, 

possibilita maior autoria do leitor. Sabendo que toda obra propõe uma não linearidade, ou seja, permite certa conectividade 

com outros textos, colocamos em relevo que estamos lidando com a tese de que existem textos que promovem mais 

conectividade e interatividade que outros. A forma como o texto é construído entremeado com os elementos hipertextuais é 

capaz de promover maior interação com a narrativa. Essa reflexão sobre a narrativa hipertextual vem ao encontro da obra 

em análise em que a autora utilizou, de forma intensa, o elemento da intertextualidade. Nessa construção textual, abre-se a 

possibilidade de inúmeras relações e interconectividades entre as páginas do livro e, principalmente, fora dele, se assim o 

leitor desejar. 

Neitzel (2009, p. 21) afirma: “Esse processo de interconectividade compõe uma visão atomizada da literatura, uma 

literatura enquanto processo que se constrói mediante as intervenções do leitor”. O leitor, assim, precisa assumir uma 

postura ativa, ele constrói sentidos e multiplica a significação da narrativa em um processo de “coautoria” ao longo da 

leitura. Durante toda a narrativa, percebemos que de cada verso e de cada personagem espraia-se um enigma. Nas mãos do 

leitor que aceita ser desafiado, a narrativa abre-se, torna-se um texto plural e flexível a partir das interferências do leitor. 

Quanto à categoria dos aspectos simbólicos, destacamos a intertextualidade também como forte indício de 

ambiguidade e relatividade. O enredo de Abrindo Caminho (MACHADO, 2010) é escrito a partir de outras histórias, ou 

seja, forma uma “unidade de sentido” (NEITZEL, 2009, p. 21), que pode ser lido e interpretado de acordo com a vontade e 
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o potencial de leitura que o leitor possuir. Os nomes das personagens servem como links para outros percursos de leitura e 

fica sob a responsabilidade do leitor ir ou não em busca desses outros significados.  

NEITZEL (2009) defende que há casos em que o grau de explicitação da intertextualidade é maior do que de outros. 

Percebe-se que a intertextualidade em Abrindo Caminho surge do cruzamento de várias histórias, uma intervenção 

perceptível, com considerável grau de explicitação. Independentemente do caso, Neitzel (2009, p. 17) diz, tendo em vista o 

conceito desenvolvido por Julia Kristeva, que: “A intertextualidade se constitui como um trabalho de transformação e 

assimilação de vários textos”. A autora ainda afirma que, quando a intertextualidade é visivelmente intencional, como é o 

caso da obra aqui analisada, o texto torna-se plural. Essa construção intertextual da narrativa materializa-se a partir do 

momento em que o leitor aceita o desafio de saber quem é Dante, que pedra é essa que está no caminho de Carlos, de que 

rio está falando a autora. Segundo Neitzel (2009, p. 183), não basta folhear o livro e decodificar os códigos, é preciso 

avançar na leitura e superar “[...] os limites impostos pela língua, pelo escritor, pelo próprio texto, porque a atribuição de 

sentido dependerá da postura do leitor, a ambiguidade da obra só é mantida quando ele entrega-se à leitura como expansão, 

e, para isso, é necessário operar o retalhamento do texto, violar suas verdades”.  

Outro elemento utilizado para multiplicar sentidos é a repetição de palavras; nesse caso, as três primeiras páginas do 

livro repetem o verso, só muda o nome da personagem: 

 

      

 

No meio do caminho de Dante tinha uma selva escura./ 

No meio do caminho de Carlos tinha uma pedra./ 

No meio do caminho de Tom tinha um rio. 

(MACHADO, 2010, p. 5, 7, 9). 
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Em todos os versos, as palavras iniciais repetem-se - fixam o tema central de caminhos a serem desbravados. Ao 

final de cada verso, observamos que o obstáculo de Dante é a selva; de Carlos, a pedra; e de Tom, o rio. A sequência de 

versos tende a instaurar um enigma, ou um jogo de palavras a ser descoberto, pois se refere às personagens pelo primeiro 

nome e o obstáculo a ser superado, porém traz à tona que todos têm em comum um caminho a seguir.  

Na página seguinte, a autora instaura outra reflexão. Com o trecho de uma música, ela questiona: Era pau./ Era 

pedra./ era o fim do caminho? Logo nas primeiras quatro páginas, identificamos, no enredo, estratégias textuais como essas 

aqui descritas, como aspectos que favorecem a ambiguidade e a relatividade de significado que avançam junto à narrativa e 

a tornam mais expressiva. 

Na ilustração 49, encontramos outro aspecto simbólico denominado 

metalinguagem. Podemos observar, na imagem, uma estante com vários objetos, 

dentre eles a maioria são livros, bem como uma garota muito bem acomodada lendo 

um livro. Não se trata de um livro qualquer, mas do próprio livro de Ana Maria 

Machado (2010). Essa passagem traz à tona a ideia do livro labirinto de Jorge Luis 

Borges (2009), do conto A Biblioteca de Babel, em que o autor evoca uma realidade 

cujo mundo é composto por uma biblioteca sem fim, que abriga uma infinidade de 

livros. Dentre as várias interpretações sobre esse conto, está a grande metáfora em 

que mundo e literatura confundem-se. A atividade de ler, portanto, vai além da 

tentativa de decifrar o texto, principalmente se considerarmos que o mundo está 

infiltrado de linguagem. A própria realidade pode ser vista como uma grande 

biblioteca repleta de textos à espera dos leitores ávidos por decifrá-los.  

 

Figura 49 – Livro dentro do livro 

 

Fonte: Machado (2010, p. 12). 
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Nesse sentido, assim como a biblioteca, o livro não se finda. Ao folhear as páginas é possível perceber a presença de 

outros livros, outras personagens, outras narrativas; histórias que se cruzam fazendo alusão à própria vida. Ao longo do 

texto, podemos perceber, sentir e ler o cruzamento de várias histórias dentro da narrativa atual, porém essa ilustração 

simboliza fortemente o poder de abertura do texto pela presença intertextual da escrita de modo geral e das ações da vida.  

Com relação à intertextualidade, os estudos da pesquisa intitulada André Gide e Georges Perec: os diálogos 

potenciais (ARAÚJO, 2009) elucidam-nos acerca de um procedimento narrativo denominado Mise en abyme que se trata, 

de modo geral, de uma estrutura textual particular de intertexto. Essa pesquisa traz como precursor dessa teoria André 

Gide, que define esse procedimento de escrita pelo princípio da retroação. Retroação como princípio da Mise em abyme, 

definido por Gide, está relacionado à pretensão de mostrar a influência do livro sobre a escritura e da escritura sobre o 

livro, de modo que dialoguem e reflitam uma analogia entre a ficção e a vida do escritor para assim se consolidar a 

retroação. 

Neitzel (2009) e Wandelli (2003) sinalizam, por meio de uma estrutura Mise em abyme, que a narrativa constitui-se 

pela multiplicação de livros e conexões simultâneas de textos. A construção intertextual que essa estrutura permite torna a 

narrativa mais aberta, sugere vários percursos de leitura, é flexível e não finda na última página do livro - é possível uma 

continuidade de leitura. Assim, a concretização de uma narrativa permeada de elementos hipertextuais passa pela leitura, 

ação esta que definirá sua amplitude. Abrindo caminho é marcada por imagens que potencializam a escrita e por textos que 

são tecidos com outros textos em uma grande malha intertextual, os quais atribuem ao leitor um ato de leitura incômodo, 

desconfortável, pois se trata de uma leitura multilinear, propõe atos de interconectividade que tendem a ampliar o texto, de 

modo que leitor se espante por não ter a chave de leitura de imediato. É preciso entrega e disposição para entrar em uma 

leitura como esta, relacional e dinâmica. O texto implica, dessa forma, viagens descontínuas e incertas no tempo e no 

espaço. 
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3.8 O SAMBA NA BOCA DE UM CACHORRO: O CACHORRO SAMBISTA 

 

Sob a ótica da literatura contemporânea proposta por esta pesquisa, vamos incursionar, neste momento, pelo livro A 

escola do cachorro Sambista (FERREIRA, 2009), publicado pela editora Ática em 2009. O livro foi escrito por Felipe 

Ferreira e ilustrado por Mariana Massarani. Essa obra reflete, de certa forma, uma das facetas biográficas do autor, que, no 

paratexto do livro, conta que é  doutor em Geografia Cultural, professor e coordenador do Centro de Referência do 

Carnaval da UERJ e folião desde criança. Segue dizendo que já escreveu outros três livros sobre o tema central da obra em 

análise, o Carnaval, só que para adultos. A ilustradora tem em seu currículo mais de oitenta trabalhos de ilustração em 

livros infantis, recebeu alguns prêmios, dentre eles quatro Jabutis.  

Ferreira (2009) escolheu contar a narrativa por meio de um cachorro narrador, denominado “Sambista”, que assume 

a posição de protagonista. A temática central da obra é o Carnaval. Do interior do barracão da sua escola de samba, 

Sambista apresenta os elementos e as personagens responsáveis pelo Carnaval, coloca em destaque o trabalho do 

carnavalesco, de um puxador, de um mestre de bateria. Ele explica e exemplifica o que são alas e alegorias e como é 

escolhido o samba-enredo. Por fim, traz à tona os grandes nomes do Carnaval carioca, e a sua história vem à baila 

entremeada com a história do próprio carnaval. 

O layout das páginas apresenta-se no formato retangular, com fundo branco, com numeração na parte inferior da 

folha e sem margens. Ao folhear o livro, deparamo-nos com páginas que agregam ilustração e textos. Encontramos texto 

em duas caixas, um texto aparece justificado e centralizado, muitas vezes entre a ilustração, o outro texto encontra-se em 

uma caixa na lateral direita da folha, possui fundo e caracteres coloridos e fotos que trazem a tona fatos, características e 

curiosidades da história de ontem e de hoje desta manifestação cultural – o Carnaval (ver Figura 50). A ficção faz uso de 

fatos reais e um enredo carnavalesco compõe-se. Nesse sentido, épocas históricas diferentes encontram-se e dividem o 
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mesmo espaço de escrita. O leitor depara-se com personagens reais e fictícios, fatos vividos e outros inventados, 

compondo-se, assim, um mosaico que remete à própria temática, o carnaval. 

As ilustrações presentes em todas as páginas são 

compostas por traços fortes, contrastes de cor, linhas, 

volume, formas - contornos que marcam a imagem e os 

detalhes nos desenhos. Os desenhos se destacam pelos 

traços firmes, lembram um trabalho artesanal, sugerem o 

uso de lápis de cor e giz de cera, mas sem a preocupação 

com a perfeição e espelhamento da realidade. Logo, as 

imagens acrescentam informações ao texto e possibilitam 

maior compreensão do conteúdo com relação à ação 

narrativa. Na figura 51 a seguir, podemos observar que os 

desenhos dialogam com a trama e possibilitam uma leitura 

fluida da imagem. A visualidade tende a colaborar com o 

leitor na percepção dessa construção e na ampliação do 

campo de sentidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Texto, cores, formas e fotografia 

 

Fonte: Ferreira (2009, p. 17). 



131 
 

 

Figura 51- Traços, cores e formas que transitam na história 

 
Fonte: Ferreira (2009, contra capa). 

 

A construção imagética utilizada em toda a obra, de certa forma, destaca-se pela linha de contorno, pelo contraste de 

cor, pela complexidade dos elementos utilizados e pela sobreposição das imagens. As cores contrastantes desvelam a 

percepção visual acerca das diversas unidades que constituem o todo, bem como realçam aspectos subjetivos, emocionais, e 

evidentemente, colorem a vida na composição (GOMES FILHO, 2004).  
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As ilustrações de Mariana Massarani refletem o espírito do carnaval - personagens alegres, com roupas coloridas, 

envolvem o leitor de forma a levá-lo a movimentar-se entre os fatos reais, as fotos, os desenhos, o texto ficcional. Toda 

Figura 52 – Composição visual com sobreposição e harmonia 

 

Fonte: Ferreira (2009, p. 8). 

 

Podemos observar na figura 52 que a 

estratégia visual reflete um tom instigante 

e um tanto quanto atraente à imagem 

como um todo. Dessa forma, a imagem 

tende a expandir e potencializar o texto, e, 

nesse sentido, a narrativa textual 

entremeada à ilustração possibilita ao 

leitor que desejar, maior interação com a 

obra.  
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escola de samba se prepara para o desfile no carnaval. Assim também é essa história. Tudo culmina no desfile da escola de 

samba. O autor e ilustrador não deixam de apresentar o produto final: o desfile pronto. Sambista, o cachorro narrador, na 

última frase da narrativa diz:  

 

 

 

 

 

Esse convite ao leitor para apreciar a composição da escola de samba no sambódromo é uma estratégia discursiva 

para estabelecer uma comunicação mais íntima entre obra e leitor, estabelecer um diálogo despreocupado com ele, para que 

o leitor adentre na ficção. Três páginas são reservadas para o desenho do desfile, da grande “fila”, em que os blocos, um 

atrás do outro, surgem na avenida. Da comissão de frente ao casal de porta-bandeiras, toda a escola apresenta-se. Para 

conseguir ver a escola por inteiro se apresentando é preciso desdobrar a página (ver Figura 53 a seguir), pois o autor insere 

uma terceira folha que está dobrada por cima da segunda. A leitura visual é facilitada por uma composição harmônica, pois 

agrega equilíbrio, ordem e regularidade das partes com relação ao todo. A sensação de movimento está relacionada ao 

sentido e direção inclinada dos componentes, assim como a percepção de ritmo de desfile de Carnaval está atrelada ao 

movimento encadeado e repetitivo dos desenhos. A sucessão de blocos de foliões também tende a dinamizar e corroborar 

para essa sensação de movimento (GOMES FILHO, 2004).  

 

 

 

 

Bem, já vou indo. A gente se encontra no desfile! 

(FERREIA, 2009, p. 31). 
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Figura 53 – Desfile 

   

Fonte: Ferreira (2009, última página).  

 

O movimento provocado pelo desdobramento de páginas pode ser considerado um recurso de ordem gráfico 

espacial, exige a intervenção do leitor para a leitura continuar. Trata-se do leitor ampliar sua capacidade visual, de ter um 

material diferente em suas mãos, modificando, assim, a recepção literária. Neitzel (2009) pontua que esse processo de 

leitura, que sugere as intervenções físicas do leitor, atribui um tom dinâmico à narrativa e amplia a interação do leitor com 

a obra. A relação que se estabelece com o texto depende não apenas da disposição do leitor frente à obra, mas também das 

sensações que essa obra provoca.  
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Quanto ao aspecto do enredo, encontramos uma narrativa ficcional com poucas experimentações tipográficas, 

porém marcada por vários cortes na linearidade do texto. O enredo ocupa-se em apresentar uma narrativa ficcional sobre a 

preparação da escola de Samba Unidos do Batuque para o carnaval. O Cachorro Sambista narra essa história e aborda o ano 

em que o samba-enredo é sobre a história da Dona Baratinha (ver Figura 54). 

 

Figura 54 – Letra do samba-enredo 

 
Fonte: Ferreira (2009, capa). 
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No decorrer da narrativa ficcional sobre o mundo do samba, o autor apresenta passo a passo a construção do enredo, 

da música, das fantasias e do carro alegórico, até chegar ao fim, no grande dia do desfile, remetendo aos fatos do mundo 

real, denotando, em princípio, certo sentido pedagógico sobre a história do samba. Porém, é preciso observar que também 

podem abrir-se brechas de leitura e rupturas na linearidade do texto, quando o leitor opera um movimento de articulação 

entre o ficcional e o real. Os fatos reais sobre a história do samba encontram-se nas abas dispostas nas laterais das páginas.  

Dessa forma, o autor possibilita percursos de leitura que tendem a expandir o espaço da folha plana do livro, utiliza 

curiosidades sobre o samba e o carnaval no Brasil. As abas aparecem na maioria das páginas do livro, são coloridas e se 

destacam na página, que dividem a folha branca da coluna colorida, estabelecendo um espaço. 

Se considerarmos que ao ler a narrativa o leitor a interrompe para ler fatos históricos sobre o carnaval, podemos 

afirmar que há um corte da narrativa que pode ser classificado como temporal, porque estamos lidando com o tempo 

ficcional e o tempo real. Por outro lado, se observarmos que há um deslocamento espacial quando o leitor desdobra a 

terceira página, ou ainda que o leitor interrompe a narrativa quando vai para a aba, podemos afirmar que este recurso 

propõe uma quebra da linearidade se assim o leitor estiver disposto a percorrer outros caminhos de leitura. Para que essa 

quebra se efetive, o leitor precisa sair do tempo da leitura ficcional e ir até a coluna, que ocupa apenas uma parte da folha. 

Além das informações e curiosidades das colunas, elas também contêm fotografias, que ilustram o texto, trazem fragmentos 

reais para compor a ficção e causam a sensação de veracidade aos fatos.  

A história é considerada linear, isto é, sem cortes visíveis de leitura, se o leitor não “acessar” os links ao lado. No 

texto ficcional não há nenhuma estratégia textual que lance o leitor a ler o que está escrito nas colunas. A escolha é do 

leitor, ele decide se opera diferentes percursos de leitura, se vai ler somente a narrativa, somente os links abertos na lateral 

da folha, ler a narrativa cruzando com os links... 
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Nas páginas 8 e 9, por exemplo, o Sambista narra sobre a criação do enredo da escola: 

 

 

Seguido da ilustração atrativa que também oferece uma leitura até mesmo cômica, surge na página 9, por exemplo, 

uma aba que conta um fato histórico acompanhado de uma foto sobre uma das escolas de Samba do Rio, a qual, em 1982, 

teve seu enredo inspirado na história da Dona Baratinha. Além dos cruzamentos propostos da narrativa com a aba, suscita 

outra possibilidade de leitura acerca do conto popular intitulado “Dona Baratinha”. É possível visualizar a aba citada na 

figura 55 que segue.   

 

 

 

 

 

 

Este é o carnavalesco da Unidos do Batuque. 

O nome dele é Arlindo. 

Ele cria o enredo da escola. 

Enredo é a história que a escola vai contar em seu desfile. 

 

O título do enredo deste ano é “A história da dona Baratinha”. 

Eu adoro essa história, principalmente a parte em que o dom Ratão 

Cai na panela de feijão. 

Eu detesto esse dom Ratão! (FERREIRA, 2009, p. 8-9). 
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Figura 55 – Abas como corte na linearidade da narrativa 

 

Fonte: Ferreira (2009, p. 9). 

 

Essas colunas funcionam como “links”, que levam o leitor para outro texto. A narrativa constitui-se de uma malha 

textual costurada entre gêneros diferentes, o texto literário e o texto documental, que partiu de pesquisas de dados reais da 

história do samba e que suscita letras de músicas-histórias folclóricas – enfim, um texto bifurcado que produz rupturas.  

Uma narrativa é resultado de um processo criativo de escrita que lança mão de vários textos, o que, segundo Wandelli 

(2003, p. 197), “[...] permite ao leitor fazer leituras cruzadas”. A autora pontua que essa estrutura textual composta por 

“uma constelação de palavras, por parágrafos circundados por outros parágrafos, por tipologias diversas de letras” 
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constituem-se  em  “[...] recursos que produzem o efeito de um arranjo visual em mosaico e têm como consequência fazer a 

leitura girar para todos os lados” (WANDELLI, 2003, p. 182). Portanto, apesar de constatarmos que os recursos de 

expansão do texto são limitados, estes links de leitura das abas tendem a multiplicar os percursos de leitura e ampliar a 

construção de sentidos acerca da narrativa. Marcas hipertextuais como essas, textos que se cruzam, cores que realçam, e 

formas diversas que provocam a curiosidade do leitor, sugerem um movimento de busca e exploração na narrativa por 

todos os lados da folha. Cada vez que o leitor para a leitura da narrativa em busca das curiosidades apresentadas nas 

colunas laterais, algo novo é descoberto. Essa arquitetura textual que permite entradas e saídas da narrativa, seja em busca 

dos fatos reais da história do samba, seja a procura de curiosidades, evocam um movimento de leitura relacional e 

provocam maior interatividade do leitor com o texto, pois exige montagem de fragmentos para ampliar a construção de 

sentidos. 

A intertextualidade é uma das características da hipertextualidade, que, de acordo com Neitzel (2009, p. 17), nos 

convida a outra leitura, “[...] nos estimula a ler dois ou vários textos em função de um outro [...]”, o que podemos 

considerar que acontece quando o leitor percebe a presença do link e decide ler a coluna em busca de mais informações 

sobre o tema abordado - curiosidade que pode ir além da coluna lateral, fazendo o leitor ir em busca de outros textos sobre 

o mesmo tema, não só o samba, mas a história e a cultura do Brasil. No caso dessa obra em análise, percebe-se um texto em 

camadas, que suscita um conjunto de textos históricos, folclóricos, movimentos culturais e sociais, letras de músicas - uma 

composição intertextual que se configura como fio condutor para determinar o movimento de leitura. 

No que diz respeito aos aspectos simbólicos, observamos uma narrativa literária permeada por estratégias textuais 

que tornam o texto mais expressivo. Na figura 56 a seguir, observaremos um jogo de palavras com repetição e rima que 

semeiam a narrativa de musicalidade.  

 

 



140 
 

 

Figura 56 – Ritmo e musicalidade no texto 

 

Fonte: Ferreira (2009, p. 9-10). 

 

Entremeadas na narrativa, aparecem palavras e expressões que são mais utilizadas no mundo do Samba, servem 

para indicar as funções das pessoas no desfile, como, por exemplo: puxador-de-Samba, passistas, mestre-sala, porta-

bandeira, carnavalesco. Essa linguagem própria do Carnaval é explicada pelo narrador Sambista no decorrer da narrativa. 
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Figura 57 – Expressões do mundo do samba 

                                             

Fonte: Ferreira (2009, p. 20). 

 

Para determinar certo efeito de interpretação o autor lança o uso de figuras de linguagem, dentre elas, a 

personificação ou prosopopeia ao identificar o narrador como um cachorro chamado Sambista, que se apresenta ao iniciar o 

texto dizendo:  

 

 

 

 

 

 

 

Meu nome é Sambista. Mas não sei sambar e muito menos cantar 

sambas./Como todo cachorro, sei mesmo é latir, correr e roer 

ossos./Tenho esse nome porque moro na quadra de uma escola de 

samba./Toda escola de samba tem um nome./A minha se chama Unidos do 

Batuque. 

(FERREIRA, 2009, p. 5). 
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As figuras de linguagem favorecem a ambiguidade criando uma nuvem de incertezas. Na narrativa em análise, a 

relação entre o animal e o ser humano enaltece a esperteza e a inteligência de ambos, e também nos remete à característica 

da fidelidade do cão para com o homem.  A ambiguidade rompe com a realidade, causa a sensação de dúvida, lança o leitor 

a jogar com as palavras para construir sentidos. Uma relação diferente entre obra e leitor seria estabelecida se o narrador 

fosse um folião humano, por exemplo. 

O autor segue uma construção textual onde cria expressões que trazem ao texto certo tom de ironia que o distanciam 

do plano real: Minha fantasia se chama “Folia Canina”. A criação de palavras é um dos procedimentos lúdicos que 

segundo Neitzel (2009, p. 73), permitem, ao leitor, entrar na leitura- brincadeira e efetuar o “[...] percurso combinatório que 

desejar”.    

Na análise de A escola do cachorro Sambista vimos que o livro é movimento se pensarmos que o leitor possui a 

tarefa de estabelecer relações entre as partes. O autor partilha dessa construção traçando percursos de escrita com 

informação, história, cultura, linguagem visual e textual e propõe ao leitor, em uma leitura relacional e dinâmica, mais ou 

menos entradas. Nesse sentido, a leitura hipertextual dependente não apenas do leitor, mas também dos procedimentos 

narrativos propostos pelo autor, o que nos leva a concluir que os elementos hipertextuais propostos pelo autor ampliam 

mais ou menos as significações a serem construídas pelo leitor.  

 

3.9 NEM DIA E NEM NOITE, NEM VIVO E NEM MORTO É CLARA MANHÃ DE QUINTA À NOITE  

 

Noites podem ser manhãs? Acordar e sonhar que tinha morrido, isso é possível? Galos põem ovos e chamam 

personagens? Ao dedilhar o livro Clara Manhã De Quinta à Noite, devemos impactar-nos com o delirante jogo de sentidos 

que compõem essa narrativa sem pé nem cabeça, que rompe com as verdades absolutas e ironiza as improváveis aventuras.  
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Figura 58 – Capa de Clara manhã de quinta à noite 

 
Fonte: Wood (2008). 

 

Os americanos Andrey Wood e Don Wood são casados e dividem a autoria de outras obras, dentre elas O Ratinho, o 

Morango Maduro Vermelho e o Grande Urso Esfomeado. Clara manhã de quinta à noite foi lançado em 2004 pela editora 

Ática, é de autoria de Andrey Wood e as ilustrações de Don Wood. 

Essa narrativa desenvolve-se em meio a uma brincadeira visual. Com tom humorístico e revelador é potencial 

multiplicador de sentidos. Em relação ao layout, encontramos o livro no formato retangular, suas páginas não são 

numeradas, a ilustração encontra-se em uma caixa delimitada por um contorno colorido que ocupa duas páginas, uma 

margem branca circunda toda a folha e agrega, na parte inferior, o texto disposto em uma ou duas linhas somente.  Os 

caracteres são sempre do mesmo tamanho e as fontes iguais, as linhas são sempre retas e centralizadas.  

As ilustrações dialogam com a narrativa, são formadas pelo amálgama, mais ou menos coerente, de linhas, espaços 

vazios e ocupados, cores, fotos, desenhos infantis, computação gráfica - uma representação imagética que explora em todos 
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os planos um cenário irreal. Ao puxar o fio condutor da ilustração, muitos fragmentos, pequenos e grandes, poderosos e 

opacos, em muitos momentos, colocam o leitor em interação com a obra e potencializam a escrita. A construção imagética 

utilizada nessa narrativa concorre para provocar o leitor a todo o momento, arranca suspiros e sensações contraditórias que 

perduram durante o ato de ler, abala as verdades absolutas do leitor, pois sugerem, constantemente, a ambiguidade: verdade 

ou sonho? Portanto, quando o leitor observa as ilustrações, percebe o foco delirante da representificação que o ajudam e o 

instigam a imaginar o que está acontecendo, já que são cenas, por ora, pouco prováveis tanto quanto distantes da realidade, 

ou seja, trata-se de uma literatura com caráter fantástico. Na figura 59 a seguir, podemos observar a exploração gráfica de 

uma das páginas do livro. 

Figura 59 – Engrenagens que provocam a imaginação do leitor 

                                           
Fonte: Wood (2008). 
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A literatura Fantástica, segundo Todorov (1975), passa pela hesitação experienciada de um leitor que detém um 

arcabouço literário repleto de verdades atadas ao mundo real, e que diante de uma imagem/escritura se depara com um 

mundo aparentemente sobrenatural. O estilo fantástico promove a ambiguidade durante o procedimento textual que penetra 

toda a narrativa - a loucura que aumenta a incerteza, e a dúvida de que tudo é possível. De acordo com Todorov (1975, p. 

47, grifos do autor): “O fantástico, como vimos, dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao leitor e à 

personagem, que devem decidir se o que percebem depende ou não da ‘realidade’, tal qual existe na opinião comum”. 

Ao possuir, portanto, as características da literatura fantástica, as ilustrações corroboram para promover uma leitura 

cheia de perigos, mantém a dúvida e provocam a hesitação do leitor ao se deparar com o clima de festa que podemos 

observar na figura 60 a seguir. É oferecido ao leitor um clima de festa, com bagunça, muitas cores e uma variedade de 

contradições. 
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Figura 60 – Festa, cores, contradições 

                                
Fonte: Wood (2008).  

 

As imagens tendem a revelar tanto o espaço onírico onde se encontra a personagem quanto as aventuras mais 

absurdas e fantásticas que ela vivencia. Encontram-se, ali, animais, flores, pessoas e objetos em um conjunto 

descontextualizado, isto é, dividindo espaços com coisas e seres que, normalmente, não compartilham do mesmo universo 

de relações.  

Os aspectos gráficos conjugam vários elementos que colocam em relevo sua função estética, que permitem ao leitor, 

segundo Ramos e Nunes (2013, p. 255), “[...] enxergar o verbal a partir de outra ótica e criar novas imagens a partir da 
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interação com o que vê/lê”. A ilustração constitui-se de uma brecha para ler e vivenciar “[...] experiências sensoriais, 

imaginativas, desafiadoras, estéticas e de total fruição”. Essa brecha que se abre “[...] na ordem natural dos acontecimentos 

e livra o ser humano das normas que o predeterminam” (NEITZEL, 2009, p. 132) está ligada ao encadeamento ilógico e 

desalinhado com a realidade. Em um tom de delírio, a lógica da narrativa é rompida por uma ilustração também fantástica, 

criando a sensação de subversão dos fatos ao explorar um espaço textual que dissemina a dúvida atrelado a um tempo que 

dura somente uma hesitação – leitor e personagem decidem se o que percebem é ou não proveniente da “realidade” 

(TODOROV, 1975). 

Outro elemento significativo da ilustração é a repetição da imagem da primeira página na última folha, o que, a 

princípio, causa certo estranhamento. Esse recurso promove um movimento circular na leitura, diluindo as fronteiras entre 

o início o fim, não trazendo um desfecho para as histórias pessoais, e “[...] o fio do enredo, já bastante tênue, permanece 

sem solução” (NEITZEL, 2009). Esse é um recurso utilizado na literatura adulta, citado por Neitzel (2009) em O jogo da 

amarelinha, que atribui à obra não apenas um aspecto de incompletude mas também de inconclusão: “O desfecho das 

histórias pessoais é um enigma que se perpetua mesmo após a última página do romance” (NEITZEL, 2009, p. 98). Um 

recurso que exige do leitor maior interatividade, no sentido atribuído por Neitzel (2009), levando-o a ser um produtor de 

significações. Essa repetição (ver Figura 61) que instaura movimento, linhas de fuga, converge com a ideia de hipertexto 

que defendemos no que tange a uma leitura dinâmica.  
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Figura 61 – Ilustrações que se repetem  

                                             
Fonte: Wood (2008). 

 

Clara Manhã de Quinta à Noite (WOOD, 2008), com enredo marcado pelo viés da literatura fantástica, construído 

a partir de paradoxos e contradições, suscita uma desconstrução textual. Na primeira página, o texto retrata: Numa clara 

manhã de quinta-feira à noite,/ Acordei e sonhei que tinha morrido. Da ilustração, surge a fotografia de uma garota, então a 

imagem sugere que esta seja a personagem. De acordo com Todorov (1975), a ambiguidade acompanha o leitor até o findar 

da aventura: realidade ou sonho? Pois sua construção traz a tona o distanciamento do narrador e a hesitação própria do 
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fantástico. Logo, por esse caminho, o leitor faz devaneios de leitura, ao ler o conjunto texto-ilustração, multiplica sentidos e 

significados entre os limites da verdade ou ilusão.  

À luz dos estudos de Todorov (1975, p. 166) sobre a Literatura Fantástica, compreendemos que o fantástico passa 

pela hesitação do leitor que decide se o “[...] acontecimento pertence à realidade [...]”, ou se “[...] é fruto da imaginação ou 

resultado de uma ilusão [...]. Por outro lado, o fantástico exige certo tipo de leitura: sem o que, arriscamo-nos a resvalar ou 

para a alegoria ou para a poesia”. A narrativa em análise traz mortos que andam entre os vivos, convidados contentes que 

choram, pessoas que sentam para dançar, batata com roupa, paixão entre uma mulher e uma batata; enfim, fatos distantes 

da nossa realidade, os quais se tratam de situações sem explicações diante das leis que regem o real. Assim, surge a 

incerteza entre ser real ou imaginário. O efeito fantástico pensado por Todorov (1975) é exatamente a hesitação entre o real 

ou sobrenatural. A leitura do fantástico requer a integração do leitor com os movimentos e o mundo das personagens. 

Nesse sentido, é preciso que o leitor afaste-se da condição de interpretação do texto, de tentar ler ao pé da letra e 

enquadrar a narrativa entre alegórico e poético. Essa literatura em debate traz à tona um acontecimento estranho, envolve a 

hesitação do leitor e da personagem, coloca o leitor em um estado de perda, de procura, é uma areia movediça permeada 

pela “visão ambígua”, reações que tramam a história e percepções do leitor para manter a vacilação entre o real e o 

sobrenatural. A cada página o leitor adentra em uma construção imagética que existe apenas nos limites do fantástico. O 

leitor lê e constrói significados a partir de suas percepções e de suas notações de uma narrativa perfurada pela visão 

ambígua, como podemos perceber na figura 62 que segue. 
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Figura 62 - Vestindo-se para o enterro 

 
Fonte: Wood (2008). 

 

Ao longo da leitura, o texto ambíguo vai deixando dúvidas entre o real e o sobrenatural. O leitor entra no delírio e 

isso o coloca em um universo de muitas dúvidas, um terreno movediço, de névoa. Essa névoa que tem no texto vai exigir 

dele uma interação maior do que ler uma obra onde tudo está dito, pronto e acabado. 

Junto às suas sensações de estranhamento diante do fascínio que as aventuras fantásticas provocam, o leitor cria 

uma relação movente e analógica entre as palavras e expressões que constituem a narrativa em todas as páginas. Podemos 

observar essa construção ao ler as seguintes passagens:  
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Figura 63 - Convidados que choram 

                                           
Fonte: Wood (2008). 

 

 

 O enredo é uma junção de fragmentos textuais que formam uma malha textual provocativa, introduz a ambiguidade 

na percepção do leitor caracterizando, assim, o fantástico. Podemos observar essa construção nas frases que formam o 

enredo: 
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Ao observarmos essas construções textuais, percebemos as rupturas no enredo. Não há uma história sequencial, não 

há um enredo com começo, meio e fim.  Aparecem, em todo momento, cenários impossíveis, o casamento entre uma 

humana e uma batata inglesa feito por um crocodilo, histórias sem sentido - uma história com status que exige uma atitude 

criativa no ato de ler, dilatando a imaginação e multiplicando sentidos. 

A forma como o texto é trabalhado, a mistura entre o sonho e a realidade, faz referência à ideia de Barthes (2010) 

sobre o texto de fruição, ou seja, o texto que põe o leitor em estado de perda, causando desconforto. De acordo com o autor, 

esse tipo de texto “[...] faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a consistência de seus gostos, de 

seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem” (BARTHES, 2010, p. 20). A leitura 

Numa clara manhã de quinta-feira à noite, Acordei e sonhei que tinha morrido. 

Meu galo vermelho põe ovo e me chama: “Có-có-ri-có-có!” E me tira da cama! 

Vesti a roupa para o meu enterro – Uma festa bem simples, com muito luxo. 

Os convidados, contentes, choram o tempo inteiro. Até os mais pobres, cheios de dinheiro. 

Quando a banda tocou “Gelatina de Osso”, Todos nós sentamos para dançar. 

Aí apareceu uma batata argentina Sem roupa, com calças de gabardina. 

- Que bom ver você novamente – falei. E à primeira vista me apaixonei. 

- Vamos comer, que morro de sede – ele diz. E de uma só bocada comi o infeliz. 

- Veja o que fez comigo! – gritou o crocodilo. - Comeu o estranho, o meu melhor amigo. 

– Eu não fiz isso – sorri arrependida. – E não vou fazer de novo – é o que lhe digo. 

Como tenho pressa, demoro a contar: A batata argentina pudemos salvar. 

Aí o crocodilo fez nosso casamento, E ficamos solteiros no mesmo momento. 

Eu sabia, eu sabia, eu tinha certeza, Por isso gritei muito surpresa: 

- Aí vem um bebê, sem nenhum cabelo, Com topete na testa como um novelo. 

Eu sou mentirosa, mas a história é verdade. E o fim acontece antes da metade. 

Se você acreditou nessa mentira verdadeira, Recomece, do fim, toda a brincadeira. 

(WOOD, 2008). 
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dessa narrativa sugere um processo de busca, o leitor vai percorrendo e tentando entender a história, lendo, relendo trechos, 

em busca de uma interpretação que faça sentido.  

Do ponto de vista de Neitzel (2009) e Wandelli (2003), essa simultaneidade acontece por meio do jogo de 

ambiguidades acerca do tempo-espaço, do texto e da ilustração que, por ora, convergem ou divergem, não a fim de 

fundirem-se, mas de entrelaçarem-se e ampliar o distanciamento da realidade, causando a revelação de mundos 

microscópicos, tão diversos quanto opostos que servem, ao leitor, como passagem “[...] do mundo sonhado ao construído e 

novamente ao sonhado, num processo de circularidade que, pelo poder sugestivo dos símbolos, determina espaços voláteis, de 

combate e hostilidade, mas também de concórdia e harmonia” (NEITZEL, 2009, p. 132). 

Os autores deixam o final em aberto, sinalizam outra forma de dar continuidade dizendo, na última frase: “Se você 

acreditou nessa mentira verdadeira, recomece do fim toda a brincadeira”. E a história torna-se reversível, outro caminho 

pode ser percorrido, mesmo que seja pela confusão promovida pelos desdobramentos textuais. O leitor tem a oportunidade 

de começar a ler a história de trás para frente. Essa possibilidade aparece nas entrelinhas da última página e deixa explícito 

um processo de escrita/leitura com tom de história infinita ou labiríntica. Essas e muitas outras marcas lembram uma 

construção hipertextual, reforçada por Neitzel (2009, p. 60) - “[...] a concepção de que o livro nunca é algo acabado, 

terminado pelo ponto final que o autor coloca na última linha, na última página”. 

 

 

 

3.10 DOBRAS E DESDOBRAS, FRESTAS PARA ESPIAR SONHOS, AMIGOS E LIVROS EM O DIÁRIO 

ESCONDIDO DA SERAFINA 

 

Publicado em 1996 pela editora Ática, o livro O Diário Escondido da Serafina é da autora Cristina Porto e ilustrado 

por Michele Iacocca. A autora comenta na capa do livro que este é um presente à personagem Serafina, por sua capacidade 
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inventiva para brincadeiras e presentes originais. A ilustradora aproveitou o traço bem-humorado de Serafina para criar 

uma personagem menina, inquieta e criativa. É nesse contexto que segue a história. A menina cria esconderijos que a 

permitem, de forma diversa e divertida, deslocar-se entre as folhas e as linhas do texto, da narrativa para as dobras, das 

dobras para a narrativa, em um zigue-zague dinâmico e interativo. De certa forma, essa estrutura textual apresenta-se como 

um jogo - Serafina nessa brincadeira de esconderijos secretos revela seus sonhos, seus amigos, seus livros preferidos... e 

sua identidade de menina aventureira e criativa.  

Na obra em análise, layout e ilustração tendem a potencializar a narrativa e oportunizar o leitor a fruir a leitura e 

produzir sentido ao que se vê/lê de forma dinâmica e divertida.  O layout é composto por uma folha retangular branca. A 

numeração encontra-se no meio da folha. Há uma margem pré-definida, em algumas páginas, dobras e desenhos infantis 

extrapolam esse espaço, colocando em evidencia certo movimento, quebrando a estática organização da página. 

O texto está centralizado na página, já os caracteres encontrados no texto estão na cor preta, mesma fonte e 

tamanho. O texto não é justificado, o que dá a sensação de diário escrito artesanalmente. Ainda, com relação aos caracteres, 

encontramos nos títulos letras coloridas, tremidas, com fontes e tamanhos diferenciados. Nesse caso, é possível observar 

que o próprio texto constitui-se parte da ilustração, ao considerar que as palavras são imagens que representam algo, julga-

se que a cada página o leitor sente-se mais convidado a abrir o livro e a operar um movimento dinâmico de leitura por meio 

dos diversos elementos espraiados no livro. 

Quanto à ilustração, as dobras que aparecem ao longo da narrativa, na cor amarela, contrastando com a cor branca 

da folha, sugerem um instigante e divertido jogo, com uma combinatória entre texto e ilustração. As dobras são diferentes, 

aparecem na ponta da folha, meia página, duas ou mais folhas e guardam verdadeiros tesouros para avançar no jogo, como 

demonstrado na figura 64 a seguir. 
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Figura 64 - Várias dobras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Porto (1996, p. 3, 11). 

 

As ilustrações trazem à tona um grande número de desenhos infantis, recortes e colagens em diferentes formas, 

cartões; remonta, assim, um diário infantil. Essa construção literária aproxima-se da criança leitora ao passo que Serafina 

utiliza o diário íntimo, escreve sobre seu dia-a-dia de criança, confessa seus sentimentos e seus projetos como estratégia 

literária. Nesse contexto, a personagem mantém alguns diálogos com o diário à medida que vai escrevendo. Martins (2013) 

elucida-nos, em seu artigo intitulado Os perfis da literatura de introspecção: o diário em Virgílio Ferreira e a autoria na 

autoficção, que o diário enquanto narrativa epistolar é uma das técnicas literárias utilizadas para criar histórias com maior 

grau de proximidade da realidade. “O diário íntimo é um dos gêneros da literatura de introspecção, ele é de cunho subjetivo 

e confessional. Nele estabelece-se o espaço da palavra de um sujeito, que se volta para si mesmo, num mergulho no eu, em 

busca de autoconhecimento através da análise das experiências vividas [...].” (MARTINS, 2013, p. 129, grifo do autor).  
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O diário constitui-se um espaço de livre expressão do escritor. O de Serafina é marcado por texto e ilustrações que 

registram seus pensamentos, sentimentos e lembranças. Na figura 65 a seguir, podemos ver alguns registros feitos por ela 

mesma ao longo do diário. 

 

Figura 65 – Desenhos infantis espraiados pelo livro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. Imagens da obra de Porto (1996, p. 2-34). 
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Outro destaque relevante nesta dinâmica ilustração são as dobras que ocupam mais de uma página. Praticamente no 

centro do livro, podemos encontrar duas folhas dobradas, com um enunciado colorido e letra caixa alta que ultrapassam a 

folha. Consideramos que esse experimento estético dilata o espaço textual, pois coloca em relevo a forma material do texto 

e a sua recepção. O leitor diante dessas sugestivas dobras tende a operar uma leitura com maior grau de interação com a 

obra - fica latente a possibilidade de o leitor percebê-la como objeto estético. Podemos colocar foco no pioneirismo desse 

livro na literatura infantil com relação à probabilidade de ele se constituir um objeto estético por uma construção narrativa 

perfurada por muitas estratégias textuais para a década de 1990, data da sua primeira edição. Hoje, essa exploração já é 

normal, mas, quando da sua publicação, era novidade! Na figura 66 a seguir, podemos ver uma dobra que rompe a 

linearidade do texto e propõe ao leitor um movimento físico para descobrir o segredo que está por trás da dobra. 

 

Figura 66 - Dobra que apresenta a Cidadina, cidade imaginária de Serafina 

 
Fonte: Porto (1996, p. 18, 23). 
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Ao abrir essa brecha, o leitor encontrará um cenário imaginado por Serafina ocupando três páginas. A quarta página 

encontra-se em branco e convida o leitor a participar da construção do livro por meio da frase: “Por que você não 

aproveita este espaço para continuar o desenho de Serafina?” (ver Figura 67 a seguir). Segundo Neitzel (2009, p. 121), o 

leitor que se lança à “coautoria”, ao penetrar  no jogo de relações instaurado entre obra-leitor “[...] intui que a obra ainda 

está por se fazer, que os estados de possibilidades de sua realização aguardam a intervenção do leitor, reafirmando a relação 

entre leitor e obra que a poética da obra aberta vem desenvolvendo”. Esta, portanto, é uma das oportunidades que o leitor 

tem de interagir com a obra, de interferir deixando o seu registro ao passo que constrói sentidos. 

 

Figura 67 - Convite ao leitor 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. Imagens da obra de Porto (1996, p. 19- 22). 
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Em outro momento, abre-se um calendário em mais de uma página (ver Figura 68) e, junto, a possibilidade de o 

leitor inserir os aniversários que desejar. Essa atenção dada aos aspectos gráficos e estéticos de maneira criativa atrai o 

olhar do leitor e logo ampliam a possibilidade de interação com o texto. 

 

Figura 68 - Calendário 

                                                                   
Fonte: Porto (1996, p. 31-32). 

 

 

Do ponto de vista dos estudos Gestalt do objeto de Gomes Filho (2004, p.102), essas dobras podem ser 

consideradas como uma interferência na harmonia do objeto, identificada como ruído visual e, quando utilizado 

criativamente, torna-se um “[...] ponto positivo e inteligente [...], sobretudo, além de atraente, chama a atenção do ponto de 

vista plástico e funciona”. Como também pode dar um “[...] tom sofisticado de algo inusitado, que é, obviamente, uma 

coisa inesperada [...]” (GOMES FILHO, 2004, p. 102). Em um livro dificilmente encontramos folhas dobradas. Estas, 
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geralmente, seguem o padrão da folha reta sem dobraduras. Essa estratégia visual tende a chamar a atenção do leitor, 

constitui-se em um recurso funcional amplificado e interessante da composição.  

Dentre as estratégias visuais construídas para atrair, divertir e subverter a ordem no ato de ler, estão as linhas que, 

contínuas ou desalinhadas, encaminham o leitor a desvelar as dobras. As linhas sobre as quais estamos falando constituem-

se um fio que conduz ao enigma da narrativa, a surpresa do esconderijo, elas apresentam-se em forma de corações, em um 

pedaço de manta, alargamento, marcas de patas de animais, poça d’água, corda, nuvens, pegadas de gente... Inusitadamente 

na folha de rosto, vamos encontrar pegadas de gente que passam pela página dois e encerram ao encontrar a primeira dobra 

do livro na página três. É o primeiro encontro do leitor com o tão sonhado esconderijo de Serafina. Segundo Gomes Filho 

(2004), a linha dá a sensação de direcionamento que, neste caso, sugere um dentre os caminhos que o leitor tem para ler a 

história que pode ser, também, só pelas dobras. 

Tendo em vista que o jogo é um recurso que seduz pela sensação de liberdade e de escolha, esta narrativa-jogo, 

disseminada por Serafina, atrai a criança-leitora que percorre as pistas espraiadas ao longo das páginas e materializa o jogo 

à medida que aceita fazer parte do jogo-leitura instaurado pelas dobras, pelas linhas e por outras estratégias literárias. A 

história é de fórum íntimo, mas abre espaço para o leitor participar. Segundo Neitzel (2009), aceitar o jogo é uma forma de 

interagir com a obra. 
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Figura 69 - Linhas que direcionam ao esconderijo 

                      

 
Fonte: Porto (1996, p. 5, 7, 41). 

 

A narrativa é composta por uma malha relacional intensa cheia de desvios que proporcionam diversos percursos de 

leitura. Os recursos como as dobraduras, ao serem manuseadas, revelam surpresas e instauram um tom lúdico na hora de ler 

a história. Esse é um livro que se aproxima do livro-brinquedo e apresenta a literatura para a criança de forma mais lúdica. 

Com relação à ludicidade, seja a leitura, seja o jogo, que atrai as pessoas desde sempre, Neitzel (2009, p. 73) pontua que a 

muito se faz “[...] experiências combinatórias de letras, palavras e frases [...] Raymond Queneau, Cent mille milliards de 

poèmes e Un conte à votre façon, as de Hubert Lucot, como Legrand Graphe, ou as invenções de Georges Pérec, são 

escritores que exploram o lado lúdico das palavras e permitem ao leitor efetuar o percurso combinatório que desejar”.  

Com relação ao enredo, a obra apresenta o diálogo da menina Serafina com o seu diário, no qual ela conta sobre a 

criação de um esconderijo. Como exige o gênero epistolar, a narrativa é na primeira pessoa do singular, e o narrador, 
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Serafina, faz a interlocução com o próprio diário e com outros espaços como o esconderijo. No decorrer da narrativa, ela o 

chama de Querido esconderijo e conversa com ele também. Martins (2013) segue nos elucidando que a escrita diarística é 

um dos gêneros literários de cunho íntimo, confessional e subjetivo. Essa estratégia tende a aproximar-se do leitor porque 

“[...] está centrada no sujeito, fala de um eu que tenta desnudar a sua vida, se revelar, estabelecendo, assim, um elo íntimo 

entre autor e leitor” (MARTINS, 2013, p. 126, grifo do autor). 

No livro O diário escondido da Serafina (1999), deparamo-nos com uma escritura ficcional, que abarca 

subjetividade, intimidade e confissões da personagem como parte da técnica do diário na qualidade de estratégia literária. A 

narrativa apresenta, de certa forma, a visão de mundo da personagem “[...] iluminando certos pontos e deixando à sombra 

outros” (MARTINS, 2013, p. 128). Ao publicar a escrita íntima de um “diário”, por exemplo, deve-se ter “[...] 

compromisso estético, deixando de ser um livre fluxo de desabafo para tornar-se uma obra literária [...]” (MARTINS, 2013, 

p. 128). 

O diário como gênero textual que está sendo discutido nessa narrativa, traz um amálgama de linguagens artísticas, 

aproximando-se da realidade do leitor, por meio das literaturas infantis, da música, dos contos populares contados, bem 

como do espaço para dar continuidade na ilustração e do calendário a ser completado pelo leitor com suas informações 

particulares. Em específico, o diário analisado não possui data, mas possui como interlocutor o próprio diário, o esconderijo 

e o leitor. Nos estudos de Martins (2013), o leitor de diário é reconhecido como “contemporâneo da ação”. A estrutura 

desse gênero aponta para um personagem que escreve subjetivamente enquanto vive, podendo ser reconhecido o tempo 

como presente.  

No diário de Serafina, o autor foi capaz de entremear estratégias textuais que disparam pistas de diferentes percursos 

de leitura, as dobras, o P. S., as notas de rodapé, os outros contos - textos que se entrecruzam e imprimem a quebra da 

linearidade da narrativa.  
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Toda a narrativa do livro é escrita na forma de um diário, a cada página virada um novo dia, um novo texto, nova 

sequência, portanto não se trata de uma história linear que encadeia uma sequência de fatos e acontecimentos com início-

meio-fim, dia após dia. Sua arquitetura textual faz alusão a uma média de dezoito textos (ver Figura 70), perfurados por 

outras histórias, brincadeiras, sonhos, poemas, músicas; atribuindo, ao texto, uma estrutura multilinear. 

 

Figura 70 – Alusão a outros textos 

 
Fonte: Porto (1996, p. 17). 

 

 

Do ponto de vista dos aspectos simbólicos, destacamos outras histórias da literatura infantil citadas, comentadas e 

ilustradas por Serafina na página 24 do livro (ver Figura 71). Essa passagem evoca não só a multiplicação de histórias, mas 

também a amplificação da malha relacional que constitui essa história e a potência de uma obra aberta. Estamos falando de 

uma narrativa que se constrói em conexão com várias outras e que alça o leitor a vários espaços textuais diferentes. Se 
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considerarmos que cada uma foi criada em determinada época, podemos afirmar que o leitor lança-se a outros tempos 

também. 

Figura 71 – Outras histórias entremeadas na narrativa 

              

Fonte: Porto (1996, p. 24).  
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O leitor infantil identifica-se com essa história porque a personagem possui, como toda a criança/jovem, o desejo de 

divagar pelo imaginário infantil, juntar pessoas e coisas em histórias inéditas e de sua autoria, sem preocupação com 

formalidades. Espontaneamente, Serafina expressa suas opiniões e seus sentimentos acerca do seu universo infantil. 

 A narrativa lança o leitor em um deslocamento no espaço textual e tende a  “[...] transcender seus limites físicos 

para alcançar a leveza do espaço expansível do texto [...]” (WANDELLI, 2003, p. 220). Temos um exemplo desse 

movimento na página 8, quando Serafina conta ao esconderijo que veio até ali só para chorar. Ela explica o tipo de choro ao 

término do texto. Mas, no final da folha, Serafina questiona o leitor: 

 

 

  

 

 

Esse questionamento é capaz de suspender a leitura e colocar o leitor em um movimento de busca fora das páginas 

do livro para encontrar uma resposta, portanto é um texto que se expande para além do espaço da escrita. 

Com relação à expansão do texto, a metalinguagem constitui-se uma estratégia que coloca em foco o debate a favor 

do livro, da leitura e da escrita. Encontramos histórias dentro de outras, ou uma ideia de livro dentro de outro que 

fortalecem o potencial dessas estratégias para a formação do sujeito, mesmo que indiretamente. Na página 33, Serafina 

apresenta ao seu diário o presente de aniversário que deu à sua amiga Julinha e explica que não se trata de um livro-caderno 

para ela escrever, mas é para ela pedir aos amigos que escrevam (ver Figura 72). Serafina discute acerca da leitura e da 

escrita com certa magia e comprometimento com a comunicação e a expressão dos pensamentos e dos sentimentos.  

 

 

Você notou que eu pulei um pedaço da página, não notou? 

(PORTO, 1996, p. 8). 
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                 Figura 72 – Presente de aniversário 

 Com esta interpelação, o leitor para de ler, reflete sobre a indagação, 

coloca em suspensão o enredo para tentar montar o fragmento. Logo, 

questionamentos lançam o leitor em um movimento de reflexão sobre o 

próprio processo de escrita do literário, em um processo metatextual, de 

feitura do próprio livro - outro recurso que rompe com a linearidade do texto. 

A cada página um dia, um registro. A narrativa é construída em 

camadas. O leitor mais atento vai desdobrando não só as dobras da folha de 

papel, mas as inúmeras histórias (arte, literatura, música...) e personagens que 

Serafina vai, criativamente, apresentando. Constitui-se, então, uma leitura 

dinâmica; o leitor desliza ao longo das páginas do livro em um movimento 

fragmentado. Recheada de enigmas e surpresas a narrativa propõe idas e 

vindas, entradas e saídas. Portanto, os assuntos encontram-se espraiados pelo 

texto, e, nesse sentido, a narrativa mostra-se fragmentada e interativa 

(NEITZEL, 2009). 

Para ampliar os aspectos simbólicos no texto, os quais alargam a 

ambiguidade da obra e, consequentemente, a construção de sentidos por parte 

do leitor, Serafina, no decorrer da narrativa, cria palavras novas, como:   

Cidadina e Cadernofone. A primeira criou para nomear sua cidade 

imaginária. Já a palavra Cadernofone, em uma nota de rodapé, indica que o significado será encontrado em outro livro seu 

denominado Serafina sem rotina. Essas palavras vem revitalizar o texto, levando o leitor a uma experiência linguística que 

mostra a provisoriedade da língua sobre a qual exige reflexão.  

Fonte: Porto (1996, p. 33). 
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Para ampliar o sabor poético do texto, outra forma de revitalização da linguagem e de amplificação do campo 

semântico, Serafina inicia o diário com uma parlenda recheada de aliterações, anáforas e metáforas. Ao longo do texto, 

duas versões são cotejadas. 

Figura 73 – Cultura popular e interculturalidade 

 

Fonte: Porto (1996, p. 26).  
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Ao longo da análise do livro O diário escondido da Serafina, buscamos sinalizar como os aspectos de layout 

(gráficos), a escolha das palavras que compõem o estrato simbólico do texto, assim como os recursos que foram 

interpolados ao enredo da narrativa colaboram para ampliar a produtividade do texto e as possibilidades de entrada do leitor 

nas suas malhas. Evidentemente, “[...] caberá ao leitor decidir sobre as possíveis relações que ele estabelecerá com outros 

textos, caberá a ele a decisão de abrir ou ignorar a arca de palimpsestos que sustenta o texto” (NEITZEL, 2009, p. 73).  A 

grande quantidade de textos espraiados no interior da narrativa aponta para a construção de um texto plural, o qual dá mais 

possibilidades para que o leitor modele a própria leitura. Nesse sentido, afirmamos que O diário escondido da Serafina é 

uma obra produtiva, que  multiplica sentidos quando o leitor aceita o desafio proposto. 
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4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

[...] Que porto pode acolhê-lo com maior segurança que uma grande biblioteca? 

Certamente haverá uma na cidade da qual partiu e à qual retorna depois de uma volta ao 

mundo de um livro a outro [...].  

 

Conta a história, não muito remota, que, no circuito cultural, a biblioteca fechava-se em si e tinha a função de 

proteção e de preservação do patrimônio textual. Logo, tinham acesso aos livros os mais esclarecidos que sabiam como 

lidar com esse patrimônio. Além dos cuidados com o livro, sabiam comportar-se e manter o devido silêncio exigido em 

uma biblioteca. No fragmento da epígrafe, Calvino (1999, p. 256) suscita questionamentos contemporâneos como “será a 

biblioteca um lugar seguro?”; “povoada por livros seguros?”; “o livro é um veículo ou uma passagem?”. O autor evoca o 

convívio dos contrários, quando traz à baila a biblioteca e remete-nos, momentaneamente, a um lugar sisudo, silencioso e 

inerte, e, em seguida, sugere que esta é povoada de livros e estes são veículo e passagem para o deslocamento no tempo e 

no espaço do sujeito. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar e analisar os elementos hipertextuais que se apresentam e se 

relacionam na composição da narrativa mirim contemporânea. Percebemos que, após trinta anos de discussão sobre a 

formação de leitores, sobre a natureza da literatura e suas funções, presenciamos que ela começa a provocar abalo nas 

atuais estruturas escolares e passa a ser trabalhada pela via artística e estética, visando à formação de leitores mais sensíveis 

e críticos. Observamos, por meio desta pesquisa, que o mundo contemporâneo traz em seu bojo uma nova criança, um novo 

livro. Essas mudanças, em parte, estão atreladas ao avanço tecnológico e à forma de o homem lidar com o conhecimento na 

contemporaneidade. Nesse sentido, este é o momento de ampliarmos nossa forma de lidar com a literatura. Podemos 

trabalhar com todos os gêneros literários, mas não como verdades, como padrão de certo e errado.  
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A literatura contemporânea é marcada por elementos hipertextuais que desacomodam e rompem com as estruturas 

que reforçam os valores disseminados pelas fábulas. Buscamos sinalizar, nesta pesquisa, que a literatura infantil vem se 

aproximando das narrativas hipertextuais ao fazerem algumas experimentações de forma e conteúdo que visam ampliar a 

significação do leitor, expandir a leitura para além das páginas do livro, conferindo um valor estético à obra. Nessa 

perspectiva, esta pesquisa sublinha aspectos como a importância de um acervo literário que desafie o leitor mirim à leitura 

para, assim, estruturar-se um trabalho de qualidade na formação literária infantil. Ela traz uma amostra de dez obras infantis 

que denotam elementos hipertextuais e que possibilitam a ampliação do ato de ler, ou seja, exigem do leitor muito mais que 

decodificação dos signos, sugerindo, ao leitor, a necessidade de desbravar caminhos, de contemplar a arte e emocionar-se 

com as descobertas.  

Dentre os livros analisados em nossa pesquisa, encontramos uns com mais marcas hipertextuais do que outros, os 

quais promovem mais interatividade entre livro-leitor. Assim sendo, a hipertextualidade é marcada pelos intertextos, bem 

como pelo convívio simultâneo de outros gêneros. O texto do livro O pequeno rei e o parque real, por exemplo, oferece ao 

leitor uma possibilidade de interferir na narrativa - a malha textual bifurca-se no final e o leitor pode operar a sua escolha. 

Apesar de essa possibilidade de interferência, ela é bem reduzida se comparada às demais obras, visto que é uma pequena 

abertura proporcionada pelo autor. Outras histórias como Abrindo caminho, Felpo Filva e A Caligrafia de Dona Sofia 

evocam mais intertextos, colocando o leitor, se assim o quiser, em convívio com outros gêneros literários. Deparamo-nos, 

também, com narrativas que entremeadas aos aspectos simbólicos sugerem uma leitura incômoda, pelo estranhamento 

causado e pelo caráter ambíguo e fantástico, como em Os lobos dentro das paredes e Clara manhã de quinta à noite. Em se 

tratando dos aspectos gráficos, há uma preocupação em trazer à tona um layout que dialoga com o texto e que potencializa 

os elementos hipertextuais presentes na narrativa a fim de torná-la multíplice. Nas páginas do livro O menino que vendia 

palavras, por exemplo, encontramos essa construção imagética que dilata a narrativa. Já os aspectos gráficos de A 
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Caligrafia de Dona Sofia permitem, ao leitor, transitar em diferentes tempos e espaços atribuindo à leitura um processo 

mais dinâmico. 

Outro aspecto relevante é a quebra da linearidade do texto bem como sua fragmentação que tendem a imprimir 

multilinearidade e sugerir caminhos de leitura bifurcados, entrecruzados, ou seja, vários percursos de leitura, como 

podemos observar na construção textual de Cigamiga e Formigarra. Evidenciamos, nesse estudo, a exploração da folha 

plana como estratégia que exige uma intervenção física do leitor para desvelar dobras, para ler as abas, e operar um 

processo de leitura complementar. Descoberta de caminhos que em A escola do cachorro Sambista e em O diário 

escondido da Serafina encaminham o leitor a saborear um movimento de leitura dinâmico que extrapola normas mais 

tradicionais. Do ponto de vista da pesquisa, o livro Caligrafia de dona Sofia representa a narrativa que mais marcas 

hipertextuais possui. Constitui-se uma leitura desafiadora, sua malha textual é costurada por diversas linguagens artísticas 

evidenciando sua função estética. Nesse sentido, exige uma leitura-montagem, o leitor precisa estabelecer relações ao passo 

que avança na leitura e na construção de sentidos desse texto plural. 

Entendemos que a hipertextualidade que encontramos nos livros de literatura infantil contemporânea, após a década 

de setenta, mostra-se por meio de uma narrativa enquanto malha, tecidas no enredo - linhas de ilustração e pespontos 

simbólicos materializam uma literatura infantil multilinear e dinâmica. Colocando em destaque um texto que se abre a 

múltiplas interpretações, não se fecha na última página, deixa uma pista sugestiva para leituras futuras. É possível 

identificar maior possibilidade de interação do leitor com o texto ao passo que a leitura vai exigindo uma montagem de 

fragmentos, uma coautoria para aumentar a rede de relações que a escritura propõe. Atrelado a esse texto modular, 

encontramos as ilustrações como potencializadoras de significados e expressões muitas para além do texto, enriquecedoras 

da narrativa, muitas vezes constituindo-se a própria narrativa. Podemos destacar, também, que, em muitos livros, o texto 

também pode ser entendido como ilustração. Em diálogo com essa construção arte que é uma narrativa composta por 

elementos hipertextuais, encontramos também o campo simbólico que, nesse contexto literário, favorece a ambiguidade, a 
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relatividade e, portanto, o abandono da verdade absoluta. Dessa forma, é possível criar um universo de ralações, destacar o 

texto quanto à sua pluralidade e tendência de propor uma leitura por associações.    

Assim, voltando à questão desta pesquisa: “Como a hipertextualidade se mostra nos livros de literatura infantil 

contemporânea após a década de 1970?”; ela mostra-se engendrada na trama textual de forma a multiplicar o potencial da 

escrita, imprimindo dinamicidade e interatividade, destoando, dessa forma, das obras que normalmente são produzidas para 

o leitor mirim. A hipertextualidade propõe, assim, uma leitura flexível, em que o leitor interfere, opera combinações e 

estabelece relações ao passo que multiplica as significações - movimento este que remete diretamente ao princípio da 

interação livro-leitor.  

Santos (2003), em sua pesquisa sobre o hipertexto no ciberespaço, define que a ação leitora de um hipertexto é uma 

“performance”, ou seja, o leitor coloca-se como “hiperleitor”. O hiperleitor é um organizador dos elementos significantes 

da obra. A essa organização entremeia-se a sua subjetividade que se transforma em uma “[...] possibilidade de espacializar 

reflexos e percursos em cima dos quais balizamos a visão de nós mesmos e desse texto-mundo tecido em raias 

intermináveis e circunferências de raio infinito” (SANTOS, 2003, p. 32).   Entendemos, assim, que, por meio dos livros de 

literatura infantil analisados nesta pesquisa, por exemplo, com forma e conteúdo marcados por elementos hipertextuais que 

promovem um universo estrelado - com diferentes arranjos, trajetos -, é preciso que o sujeito leitor lance-se às raias 

intermináveis de construção de sentidos para deflagrar, então, uma formação leitora mais autônoma, consequentemente,  

ampliando seu conhecimento acerca do mundo. 

Essas obras analisadas direcionam nossa atenção para a considerável produção e a evolução brasileira na área da 

literatura infantil. Certamente, os avanços nesse campo ganham cada vez mais consistência, novas configurações e novas 

dimensões. Cabe, portanto, às escolas revitalizarem seus acervos, adotarem novos critérios de seleção de obras para além 

daqueles adotados hoje que são normalmente a temática, um enredo de fácil compreensão, inclusive bastante linear, pois se 

apresentam no formato com início-meio-fim. Trabalhar a formação de leitores mirins é desafiador, implica em uma 
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atividade para além das folhas do livro, com vistas a dar suporte a uma experiência estética e singular a cada nova literatura 

tateada, ouvida, vista. O formador de leitores, também chamado de mediador por Petit (2009), tem papel fundamental na 

aproximação entre os leitores e o livro. A formação de leitores mirins, por meio da fruição de obras literárias, desponta, na 

atualidade, como acesso à cultura e, consequentemente, à educação, em ritmo de descobertas, de si, do outro, do livro, dos 

textos que uma narrativa remete, compondo o sujeito ao longo de suas vivências. 

Ecoam em estudos recentes, como os de Neitzel (2009), que um projeto literário com função estética possui 

elementos de hipertextualidade em sua narrativa como: a reversibilidade, a multiplicidade, as redes e as relações, os nós, 

conjugados em uma “estrutura dinâmica”, que depende do leitor fruidor para jogar com as provocações do texto escrito e 

“vencer não por acabar a rodada” e sim por ter estabelecido várias relações, por ter aprendido com a passagem em outros 

textos, por ter se divertido com as invenções. Enfim, por ser uma obra que a cada leitura coloca o leitor em outro espaço, 

tempo e lugar. Portanto, no decorrer da formação, ao leitor cabe abandonar a ideia de um livro acabado, linear que abarca 

histórias que se iniciam somente na abertura do livro e encerram ao fechamento dele. Durante este trabalho, pudemos 

observar que as leituras ou os textos iniciam já na capa. Os paratextos convidam, por meio de linguagem verbal e não 

verbal, ou seja, pela escrita e pelas imagens, o leitor a se lançar na narrativa, permitindo-o viver a ficção e correr o risco de 

evocar emoções, fazer relações e exercitar o pensamento.  

Essa formação é um momento de encontro entre os pares e os bons livros, constituindo-se um espaço como cita Petit 

(2009, p. 73): “Seria um espaço do jogo, do riso, onde encontrar o direito de ser criança, de inventar, de compartilhar 

momentos agradáveis, gratuitos – um lugar estético e cultural, não didático”. Formação esta que, na concepção da literatura 

fruitiva, estabelece uma relação interativa entre livro e leitor e promove a ampliação da leitura, fortalece-se como uma 

ponte entre o sujeito, os textos e o mundo.    
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