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RESUMO 

A presente pesquisa visa refletir sobre a construção do maravilho nas narrativas 

do conto de fadas contemporâneo presente nos livros A princesinha medrosa, 

do brasileiro Odilon Moraes e Uma noite muito, muito estrelada, do taiwanês 

Jimmy Liao. Tem como objetivo refletir de que maneira o maravilhoso contribui 

para a mutação das personagens nas obras citadas. A pesquisa desenvolvida 

tem o cunho qualitativo e está baseada no levantamento bibliográfico e análise 

dessas proposições para responder ao problema da pesquisa. A hipótese indica 

que em ambas as narrativas, A princesinha medrosa e Uma noite muito, muito 

estrelada, em exame estrutural referente ao conto de fadas, as personagens 

recebem as qualidades de libertação em duas realidades, tempo e espaço, por 

sua atuação no mundo interior e mundo exterior, de modo que as personagens 

cumprem a função transformadora do maravilhoso: perder o medo e livrar-se da 

solidão. Para responder ao problema e alcançar a hipótese partiremos dos 

conceitos de Valdimir Propp (2002), Andre Jolles (1976), Jacques Le Goff (2010), 

Nelly Novaes Coelho (2012) e Regina Michelli (2012) para definir o maravilhoso, 

mito e a estrutura do conto. Antonio Candido (2014), Fernando Segolim (2006) 

e Maria José Palo (2011) para compreender a construção da personagem no 

conto e na relação do livro ilustrado; Walter Benjamin (2009), Georges Didi-

Huberman (2017), Renato Cohen (2002), E. H. Gombrich (2013) e Roland 

Barthes (2015) no calçamento da pesquisa quanto a reprodutibilidade das artes 

plásticas impressas, a montagem e a estranheza frente ao maravilhoso na 

contemporaneidade.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Maravilhoso. Conto de fadas contemporâneo. Livro 

ilustrado. Jimmy Liao. Odilon Moraes. 
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Mutafi, Juliana Gonçalves. Mutations of the wonderful in the contemporary 
fairy tale:The little princess fearful , Odilon Moraes and A very, very starry 
night, Jimmy Liao. Master's Dissertation. Postgraduate Programme in Literature 

and Literary Criticism. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, Brasil, 

2021. 108p.  

 

ABSTRACT 

This research aims to reflect on the construction of wonder in the narratives of 

the contemporary fairy tale present in the books The little princess fearful, by the 

Brazilian Odilon Moraes and A very, very starry night, by the Taiwanese Jimmy 

Liao. This text aims to reflect on how the wonderful contributes to the mutation of 

the characters in the cited works. The research developed has a qualitative 

nature and is based on the bibliographic survey and analysis of these proposals 

to answer the research problem. The hypothesis indicates that in both narratives, 

The little princess fearful and A very, very starry night, in a structural examination 

related to the fairy tale, the characters receive the qualities of liberation in two 

realities, time and space, for their performance in the inner and the outside world, 

so that the characters fulfill the transforming function of the wonderful: losing fear 

and getting rid of loneliness. To answer the problem and reach the hypothesis we 

will start from the concepts of Valdimir Propp (2002), Andre Jolles (1976), 

Jacques Le Goff (2010), Nelly Novaes Coelho (2012) and Regina Michelli (2012) 

to define the wonderful, myth and structure of the story. Antonio Candido (2014), 

Fernando Segolim (2006) and Maria José Palo (2011) to understand the 

construction of the character in the story and in the relationship of the illustrated 

book; Walter Benjamin (2009), Georges Didi-Huberman (2017), Renato Cohen 

(2002), E. H. Gombrich (2013) and Roland Barthes (2015) in the basement of the 

research regarding the reproducibility of the printed plastic arts, the assembly and 

the strangeness in face of the wonderful in the contemporary. 

 

KEY-WORD: Wonderful. Contemporary fairy tale. Illustrated book. Jimmy Liao. 

Odilon Moraes. 
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INTRODUÇÃO 
 

Quando os cimos do nosso céu se juntarem 
Minha casa terá um teto.  
Paul Éluard (1941) 

 

 Do Ocidente ao Oriente, há histórias que se encontram e se desconectam, 

entre a solidão cotidiana do modo de as narrar e o presente e o passado. A partir 

desta verossimilhança em trabalho narrativo, as histórias em estudo oferecem-

nos a possibilidade de compreender as mutações do maravilhoso nas narrativas 

verbais e ilustradas infantis/juvenis mediadas pela atuação da personagem. 

Com a intenção de contribuir com os estudos literários, no campo das 

narrativas dos contos de fadas modernos, buscamos responder às seguintes 

questões a partir do corpus escolhido para esta dissertação:  

 A princesinha medrosa (2017), de Odilon Moraes, e Uma noite muito, 

muito estrelada (2011), de Jimmy Liao, apresentam, em suas construções 

narrativas, um novo modo de narrar os contos de fadas por meio de mutações 

na ação de suas personagens infantis e juvenis?  

 Qual é a diferença que se apresenta entre as duas ações de narrar e 

representar o maravilhoso e o insólito em histórias com dois narradores: quem 

fala e quem ilustra?  

Com o objetivo de responder a tais questões, dialogaremos com as duas 

obras à luz de pensadores e de conceitos sobre o conto de fadas, dialogando 

com o maravilhoso. A pesquisa tem o cunho qualitativo e está baseada no 

levantamento bibliográfico e análise dessas proposições para responder ao 

problema aqui posto. 

 Antes, porém, propomo-nos a esclarecer a escolha pelo emprego do 

gênero “contos de fadas”, e não “contos maravilhosos”, a partir de suas 

diferenças. Segundo Nelly Novaes Coelho, “Embora ambas pertençam ao 

universo do maravilhoso, as formas narrativas “contos maravilhosos” e “contos 

de fadas” apresentam diferenças essenciais, quando analisadas em função da 

problemática que lhes serve de fundamento” (2012, p. 84). 
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Vladimir Propp, na obra intitulada Morfologia do conto maravilhoso, 

corrobora para a construção dessa forma, com o objetivo de estabelecer uma 

rigorosa metodologia de análise científica num sistema de indícios em bases 

estruturais: 
 
Todo pesquisador, ao declarar que faz a classificação segundo um 
esquema proposto, está na realidade procedendo de outra forma. Mas 
justamente ao contradizer-se é que ele procede corretamente. Sendo 
assim, se a divisão está baseada inconscientemente na construção do 
conto, construção esta que ainda não foi estudada e nem sequer 
definida, a classificação do conto maravilhoso deve ser assentada em 
outras bases. É preciso transformá-la num sistema de indícios formais, 
estruturais, como acontece nas demais ciências. E, para isto, é 
necessário estudar esses indícios. (PROPP, 1984, p.15) 
 
 

 Entre as teorias que formulou, uma das mais difundidas na pesquisa do 

conto maravilhoso, é o pensamento propagado quanto à prerrogativa de que 

existem trinta e uma formas mais comuns de construção das personagens nos 

contos maravilhosos, formas que acompanham a narrativa e a estruturam. No 

entanto, o teórico, por um lado, não isola a possibilidade de haver outras formas 

e, por outro, não acentua a necessidade de apresentar todas as formas de 

construção dos personagens na análise de uma determinada história. 

Para Propp, a função das personagens no conto maravilhoso é 

fundamental, e, para destaca-las, faz-se preciso, primeiro, defini-las como o 

resultado de dois pontos de vista: 
 
Esta definição deve ser o resultado de dois pontos de vista. Em 
primeiro lugar, não se deve nunca levar em conta o personagem que 
executa a ação. Na maioria dos casos, a definição se designará por 
meio de um substantivo que expressa ação (proibição, interrogatório, 
fuga etc.). Em segundo lugar, a ação não pode ser definida fora de seu 
lugar no decorrer do relato. Deve-se tomar em consideração o 
significado que possui uma dada função no desenrolar da ação (1984, 
p. 26). 
 
 

 Segundo Nelly Novaes Coelho (2000, p. 172), o conto maravilhoso tem 

sua origem em narrativas orientais e, posteriormente, é difundido pelos árabes. 

Como exemplo de tal consideração, a autora cita a famosa coletânea As mil e 

uma noites. Além dessa prerrogativa, ela acentua uma importante característica 

do conto maravilhoso, cujo contraponto com o conto de fadas veremos 

posteriormente: “O núcleo das aventuras é sempre de natureza 
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material/social/sensorial (a busca de riquezas; a satisfação do corpo; a conquista 

de poder, etc.). Exs.: Aladim e a Lâmpada maravilhosa; Os músicos de Brêmen; 

O gato de Botas” (2000, p. 173, grifo nosso). 

Ainda para Coelho, os contos de fadas de origem celta, diferenciam-se 

mediante sua natureza espiritual, ética e existencial (2000, p. 173). Discorre 

ainda sobre a presença do sobrenatural em intrínseca relação com os mistérios 

da vida e a busca pela realização humana. Em aproximação a esse aspecto, 

podemos impulsionar a discussão para o campo psicológico/psicanalítico da 

estrutura narrativa e da intriga dos contos de fadas à luz de Bruno Bettelheim, 

em sua obra A psicanálise dos contos de fadas. 

 Nessa obra, Bettelheim (2018, p. 15) reflete sobre a criança, sua 

identidade social e sobre como a cultura dominante estabelece os princípios de 

bondade e maldade. Afirma que existe uma recusa preeminente para que as 

crianças acessem seus insucessos como algo natural da condição humana, e, 

ainda, que é por conta dessa natureza que os homens são, por exemplo, maus, 

egoístas e agem de maneira agressiva. Em vez disso, há a intenção de 

apresentar às crianças a figura de homens bons: “Entretanto, as crianças sabem 

que elas não são sempre boas; e, com frequência, mesmo quando são, 

prefeririam não o ser. Isso contradiz o que lhes é dito pelos pais e, desse modo, 

torna a criança um monstro a seus próprios olhos" (BETTELHEIM, 2018, p. 15). 

Este é um dos pontos centrais da análise de Bettelheim: apresentar, do 

ponto de vista da psicanálise, como os contos de fadas podem colaborar para a 

formação da criança ao auxiliar tanto o adulto como a criança a enfrentarem os 

problemas inerentes à condição humana e intermediar a relação híbrida entre a 

fantasia e o real, corroborando para a sua interpretação acerca da existência. 

Para exemplificar, o psicanalista ilustra essa relação com a ação de uma mãe 

que, ciente da relevância dos contos de fadas para as crianças, contou ao seu 

filho a história de “João, o matador”. Ao final, o menino interrogou a mãe sobre 

a veracidade da existência de gigantes, e, antes que a mãe pudesse responder, 

o menino seguiu dizendo que mesmo que não existam gigantes, existem os 

adultos. Bettelheim conclui: “Na amadurecida idade avançada de cinco anos, ele 

compreendeu a mensagem encorajadora da história: embora os adultos possam 

ser vistos como gigantes assustadores, um menininho astucioso pode levar a 

melhor sobre eles” (2018 p. 38). 
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Segundo Bettelheim (2018), um dos elementos que assiste à predileção 

das crianças pelos contos de fadas é a possibilidade de contar com finais felizes, 

conjuntura que permite que exista um equilíbrio entre o acesso da criança ao 

mundo imaginário e à realidade, conformando-a por fim. 

Destarte, estabelecer relações entre a análise de Bettelheim acerca da 

transição e da luta pela maturidade no processo narrativo, a construção das 

personagens em Liao e Moraes, bem como a compreensão acerca dos 

questionamentos existenciais que permeiam a princesinha medrosa e a menina 

de Uma noite muito, muito estrelada, podem ser articuladores no intento de 

compreender os elementos de mutação das personagens nos contos de fadas. 

Acentua Simone de Campos Reis (2014) que os contos de fadas são 

narrativas com ou sem a presença das fadas, mas, chama a atenção que estas 

estão sempre acompanhadas do maravilhoso. Os enredos, permeados pela 

magia, pela presença de personagens que figuram o rei, a rainha, príncipe, 

princesa, bruxas e gigantes, compõem-se ainda, de objetos mágicos, sob as 

metamorfoses que marcam as relações de tempo e espaço sob um eixo gerador 

de uma problemática existencial. 

Encaminhamo-nos, nesta introdução, na tentativa de elucidar o modo de 

narrar uma história no conto maravilhoso sem pretender acentuar sua 

conceituação e um estudo específico. Odilon Moraes (2017) e Jimmy Liao 

(2011), autores ilustradores das narrativas em análise, respondem como 

"narradores" em seus modos de apresentar as funções dos personagens do 

conto maravilhoso (PROPP, 1984), seja pelo verbal seja pelo visual.  

Moraes, ao dar a lume à obra A princesinha medrosa (2017), inicia 

historicamente sua produção como autor ilustrador, emergindo do livro uma 

história de solidão e de libertação. Liao, por sua vez, em sua 34ª obra publicada, 

Uma noite muito, muito estrelada (2011), coaduna a forma do conto de fadas ao 

cotidiano contemporâneo trazendo o maravilhoso, o mítico e o artístico para a 

narrativa. 

As histórias de Moraes e Liao, corpus desta dissertação, trabalham na 

intriga com traços dos contos maravilhosos (PROPP, 1984), destacando-se 

nelas funções narrativas da situação inicial, como a ausência dos pais, a fuga e 

a presença de um doador ou destinador (BRAIT, 2017) e a manifestação do mito 

na intrínseca relação com o profano e a magia (JOLLES, 1976). Liao desenvolve 
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ainda uma relação intertextual (KRISTEVA, 2005) ou interartística (CLÜVER, 

2006) com as obras de arte de Van Gogh e René Magritte. 

Ao pensar o conto de fadas, estamos levando em consideração o olhar 

sob as características do conto de raízes celta sob  a  perspectiva teórica de 

Coelho, ou seja, “ligada à realização interior do indivíduo, basicamente por 

intermédio do Amor” (2012, p. 85). Coelho sinaliza ainda que 
Segundo o registro mítico-literário, os primeiros contos de fadas 
teriam surgido entre os celtas, povos bárbaros que, submetidos 
pelos romanos (séc. II a.C./ séc. I da era cristã), se fixaram 
principalmente nas Gálias, Ilhas Britânicas e Irlanda. A essa 
herança céltica é atribuído o fundo de maravilhoso, de estranha 
fantasia, imaginação e encantamento que caracteriza as novelas de 
cavalaria que as fadas teriam surgido como personagens, 
representando forças psíquicas ou metafísicas. Com o tempo, ao 
se transformarem e difundirem, no meio popular ou entre as 
crianças, essas personificações, que originalmente nasceram como 
expressão simbólica de preocupações éticas ou metafísicas, 
perdem seu possível caráter esotérico e só conservam suas 
prerrogativas mais evidentes: seu poder mágico. (COELHO, 2000, 
p. 175) 

Está presente, nos contos de fada, o maravilhoso, por Jacques Le Goff 

(2010), a mirabilia. Em O maravilhoso no Ocidente Medieval, Le Goff traça 

considerações que julga importantes para entender o que chamamos de 

maravilhoso e a relação com o mesmo no Ocidente Medieval, no qual 

compreende ser uma herança fundamental acerca deste conceito, enquanto 

categoria que traz as características que analisamos dentro dos contos de fada. 

Se por um lado, Todorov (2010) afirma a existência do maravilhoso puro, Le Goff 

afirma ao contrário, ao fomentar o que ele chama de fronteiras do maravilhoso, 

ou seja: “Tal como muito fenômenos, muitas categorias, o maravilhoso não existe 

em seu estado puro. Acolhe-se dentro de fronteiras permeáveis” (LE GOFF, 

2010, p. 22). 

O que Le Goff chama a atenção é que o maravilhoso é “um contrapeso 

à banalidade e à regularidade do cotidiano” (LE GOFF, 2010, p. 21). Assim, 

segundo Le Goff 
[...]uma das características do maravilhoso é o ser produzido, 
certamente, por forças ou por seres sobrenaturais que são, 
precisamente, inumeráveis. E uma marca de tal facto pode ser 
encontrada, creio eu, no plural de mirabilia da Idade Média. A realidade 
é que não apenas temos um mundo de objetos, um mundo de acções 
diversas, mas que por detrás deles há uma multiplicidade de força. (LE 
GOFF, 2010, p. 20) 
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Destarte, comprovar a presença do maravilhoso e o maravilhoso na linha 

do insólito ficcional nos contos de fada torna-se basilar para esta fundamentação 

introdutória. Podemos situar-nos a partir das seguintes questões: o que é o 

maravilhoso na Princesinha medrosa e o insólito em Uma noite muito, muito 

estrelada? Como essas potências aconchega-se às histórias e se fazem 

presentes nas narrativas, verbal e ilustrada, convidando o olhar estético do 

sobrenatural para a leitura da história? Perguntamos ainda: o maravilhoso, na 

narrativa moderna, sofreu mudanças a partir da ilustração artística, conforme 

observamos nas narrativas de Liao e de Moraes? Podemos compreender os 

ilustradores citados como narradores dessas narrativas verbo-visuais?  

No interior das duas histórias, em Moraes (2017) e em Liao (2011), 

deparamo-nos com a presença do mito estabelecido nas narrativas, na relação 

entre as histórias pela simbologia das estrelas e da relação das personagens 

com o elemento da água, momento em que elas conduzem a narrativa. Fato que 

veremos adiante e em cada obra em sua particularidade, com características 

que estabelecem relações com o mito no maravilhoso. Para a análise de 

situações exemplificadas da presença do mito, faz-se necessário compreender 

o que entendemos por mito. 

Nesta investigação, do ponto de vista da teoria da narrativa, traremos os 

estudos de André Jolles (1976), posto que analisa a narrativa do ponto de vista 

da língua. Para Jolles, cada uma das formas simples tem a representatividade 

de um objeto específico; no caso do mito, falamos de símbolos. 

O livro A República, de Platão, oferece-nos o mito do anel de Giges, cujo 

objeto específico (JOLLES, 1976) é o referido anel, que fornece a ação da 

invisibilidade. No mito da caverna – ou alegoria –, o fogo é o objeto específico. 

Quanto ao mito de Er, apresentado na narrativa de Sócrates, podemos 

considerar como objeto específico o retorno da morte ou até mesmo a palavra, 

veículo de conhecimento sobre o além vida dos que ficaram na Terra. É, pois, 

durante os diálogos socráticos que os mitos aparecem como forma de evidenciar 

e relacionar os pensamentos filosóficos, por meio da linguagem e da narrativa 

do acontecimento dos fatos. 

Para Maria Zilda da Cunha (2011, p. 36), o mito torna-se inseparável da 

linguagem ou mesmo de uma fonte inesgotável de narrativas que comportam e 

produzem símbolos. Com essas imagens, vamos formando as concepções de 
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mito e de símbolo para apoiar o tratamento das informações a posteriori na 

pesquisa. Pensando a linguagem do mito e de seus símbolos presentes nos 

contos de fadas de Liao e de Moraes, entendemos a história como representação 

mítica em apresentação artística em mutações. 

Benjamin assinala que o conto de fadas “é ainda hoje o primeiro 

conselheiro das crianças, porque foi o primeiro da humanidade, e sobrevive, 

secretamente, na narrativa” (2012, p. 232). Adverte ainda que o primeiro narrador 

verdadeiro e único, continua sendo o dos contos de fadas pois, quando era 

necessário passar algum bom conselho e/ou alertar sobre alguma situação, 

eram as narrativas dos contos de fadas que assumiam tal compromisso e 

ajudavam na emergência assumida pelo mito. 

Estruturamos, até aqui, as ideias principais de nosso objeto de estudo 

acerca do conto de fadas, seus desdobramentos e conceitos para serem 

observados no modo de narrar em A princesinha medrosa e Uma noite muito, 

muito estrelada. 

Utilizaremos dois caminhos para discutir as histórias narradas: 

 1) o da narrativa verbal, acentuando a existência de diálogo entre o texto 

escrito e o imagético, suas semelhanças e diferenças, atribuindo diferentes 

análises para a história falada e para a história mostrada ao olhar para as 

imagens;  

2) o da narrativa imagética, visual, que se oferece ao seu olhar sob a ótica 

da articulação tempo-espaço, do ritmo e da frequência da narrativa a partir da 

perspectiva do modo e da voz. 

No que tange à análise das imagens, nos serão caros os estudos de 

Santaella (2012), Nikolajeva e Scott (2011), Van der Linden (2011) e Hunt (2010). 

Interessa-nos ressaltar que, ao utilizar os termos figura imagética e/ou imagem, 

estamos referindo-nos ao campo da ilustração nos livros como representações 

visuais, não das imagens como representação mental.  

Lucia Santaella (2012) afirma que ainda há equívocos quanto à leitura da 

imagem, posto que há quem, até este momento, considere que a leitura se refere 

apenas ao texto verbal. Diante dessa questão, ela disserta sobre como podemos 

percorrer pelo caminho da alfabetização visual que tem como objetivo "aprender 

a ler imagens, desenvolver a observação de seus aspectos e traços constitutivos, 
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detectar o que se produz no interior da própria imagem, sem fugir para outros 

pensamentos que nada têm a ver com ela” (2012, p. 13). 

Este cuidado com a interpretação e com a leitura da imagem é uma linha 

tênue entre o diálogo da narrativa da imagem e da palavra, seja em redundância 

ou em colaboração, complementariedade ou contraponto, sendo importante que, 

neste processo, que não avance em uma leitura da imagem que não representa 

o que está no contexto, é o que nos alerta Santaella. Em ambos os livros, tanto 

o de Liao quanto o de Moraes, deparamo-nos com diversos elementos 

representativos dos mitos em forma de imagem, contextualizando-os na 

gramática da narrativa e no jogo simbólico utilizado.  

Em Para ler o livro ilustrado (2011), Van der Linden explica, de maneira 

didática, conceitos relacionados ao livro ilustrado desde a concepção, passando 

por diversos procedimentos e chegando à leitura frente ao jogo do literário. 

Linden exprime interesse em desvelar os olhares para a ilustração, ainda que 

não estabelecendo sistematicamente uma gramática ou considerando uma 

morfologia da leitura de imagens. Para ela,  
 

Ler o livro ilustrado é também apreciar o uso do formato, de 
enquadramentos, da relação entre capas e guardas com seu conteúdo; 
é também associar representações, optar por uma ordem de leitura no 
espaço da página, afinar a poesia do texto com a poesia da imagem, 
apreciar os silêncios de uma em relação à outra. (2011, p. 9). 
 
 

Dessa maneira, a proposta da autora permite o distanciamento relevante 

entre imagem e texto verbal, para posteriormente encontrá-los em diálogo. 
Em Crítica, teoria e literatura infantil (2010), o ensaísta Hunt elabora um 

panorama sobre o tema, inferindo em questões atuais e em voga sobre literatura 

infantil, o papel do ilustrador, do autor, do designer, do leitor, e discutindo ainda 

sobre a crise da crítica literária e a produção da literatura infantil. Pondera 

também sobre a discussão voltada para o livro ilustrado, momento no qual 

endossa seu posicionamento de distinção em relação ao livro com ilustração. 

Diante desse mosaico referente à importância da relação palavra-e-

imagem na narrativa do maravilhoso ilustrado, organizamos e reorganizamos 

uma outra leitura e interpretação, considerando as linguagens verbais e visuais 

relativas aos elementos em análise. Palo (2012) afirma que 
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Ler a interdependência das relações palavra-e-imagem subentende 
projetar novos signos relacionais, engendrando diagramas na rede de 
imagens degeneradas pela percepção. Leitura que é um processo 
criador que se vale da justaposição e da simultaneidade do espaço sob 
a postura da relativização, longe das leis hegemônicas do verbal. 
(2012, p. 198). 
 

Ao olhar para a literatura infantil e/ou juvenil contemporâneas, cujo 

público primeiro é a criança e/ou o jovem, as sensações, estratégias didáticas, 

vemos que aceitação e recepção estética estão em coparticipação e em diálogo. 

Não nos debruçaremos sobre esses aspectos apenas para compreender as 

relações dessas histórias em suas estruturas originais, mas para refletir sobre a 

ação do maravilhoso e do insólito nas narrativas: Uma noite muito, muito 

estrelada e A princesinha medrosa. 

Podemos ainda considerar que existem três momentos da narrativa com 

dois focos: a narrativa pessoal em primeira pessoa, a história narrada do ponto 

de vista da menina sobre a vida de outra pessoa, e uma terceira pessoa que 

conta sobre a aventura única vivida pelo menino e pela menina. Palo e Oliveira 

(2006, p. 43), quanto ao foco narrativo, assinalam que: 
 
Tudo depende do foco narrativo ou, ainda, do ponto de vista que o 
Narrador assume frente àquilo que narra. Assim, assumir um ponto de 
vista mais ou menos próximo do objeto da narração determinará, 
necessariamente, diferentes modos de vê-lo, cifrá-lo, significá-lo. 
Significação que não está no fato em si, mas no modo como é 
preenchido, modulado e comunicado ao Receptor. 
 
 

No que diz respeito ao foco, as histórias confluem para uma mesma orientação 

narrativa, o modo de narrar a história ilustrada por dois narradores: aquele que escreve 

e aquele que mostra. A construção da narrativa se vale da concepção do ambiente e 

dos acontecimentos e apresenta ao receptor as personagens que existem nas histórias. 

Para dialogar sobre as personagens, temos como suporte as teorias de Antônio Cândido 

(2014), Beth Brait (2017) e Palo e Oliveira (2006). Assim entendemos que analisar a 

narrativa apenas pelo viés do narrado seria ignorar as imagens, pois devemos 

considerar, para a construção das personagens, os contrapontos, as tensões e as 

redundâncias entre a história narrada pela palavra e pela imagem, concomitantemente. 

 

Referindo-nos à palavra e à imagem, há outra relação em comum entre 

os livros em análise a ser observada: as figuras de Van Gogh e de René Magritte. 

Se, por um lado, A princesinha medrosa recebe em sua epígrafe a citação do 
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poeta francês surrealista René Char, um entusiasta de Van Gogh, por outro, em 

Uma noite muito, muito estrelada (2011), Liao faz referências diretas à Van Gogh 

e ao surrealismo de Rennè Magritte. Essas relações artísticas podem sugerir 

uma intertextualidade, elemento comum entre os livros, bem como a existência 

intertextual no próprio livro. A partir disso, observamos que existe uma intrínseca 

relação de um elemento no tratamento do corpus: as estrelas, como elemento 

maravilhoso, sugestão que nos leva ao título dado ao livro de Liao. 

 Assim, compreendemos que as obras da pesquisa apresentam elementos 

intertextuais, com relações preexistentes entre textos e em cada unidade 

trabalhada, bem como relações não visíveis, mas que fazem parte da 

composição do corpus trabalhado na formação do mosaico subjetivo de cada 

autor ilustrador. 

Essas referências estão em Liao de forma leve e fluida, sem a intenção 

de ser pedagógica, afirmativa e predominante. No entanto, insere-se na história 

compondo a narrativa, adicionando e complementando a situação estabelecida 

nos ambientes da palavra e da imagem. É neste ponto que afirmamos na 

pesquisa, que a fluidez presente entre as artes permite-nos ir além da 

identificação superficial da presença de outras referências, que 
 
Na inter-relação arte e ilustração, o ato de representar a transferência 
de um objeto de percepção habitual para um domínio de uma nova 
percepção tem lugar no processo de singularização da imagem: não 
há mais reconhecimento da imagem, pois ela é um significante da 
visualidade, e guarda em si relações  ocultas por semelhanças com o 
real ou o imaginado, o que necessita ser pensado fora do habitual 
conhecido, em outro campo perceptivo, o das associações (PALO, 
2012, p. 190). 
 

Nossa hipótese de pesquisa indica que em ambas as narrativas, A 

princesinha medrosa e Uma noite muito, muito estrelada, em exame estrutural 

referente aos contos de fadas, as personagens recebem as qualidades de 

libertação em duas realidades, tempo e espaço, por sua atuação no mundo 

interior e mundo exterior, de modo que as personagens cumprem a função 

transformadora do maravilhoso: perder o medo e livrar-se da solidão. 
 

Assim sendo, ao espelharem-se, as funções relativas ao maravilhoso 
narram a sua destruição e a instalação de um mundo profano, deligado 
de entidades malévolas onipotentes. Associadas a uma percepção 
mítica do ambiente natural, seu resultado é a desmitificação, 
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apresentada no relato como a conquista da felicidade. (ZILBERMAN, 
1981, p. 75) 
 
 

Para alcançar a hipótese desta dissertação, dialogaremos com mais 

acuidade acerca dos temas aqui introduzidos em três capítulos:  
O primeiro capítulo discorre sobre o mito na narrativa da tradição e o 

mito na história moderna e na narrativa ilustrada, buscando explorar como os 

ilustradores (narradores), Moraes e Liao, o diálogo com as duas percepções nos 

seus modos verbo-visuais de narrar histórias. 
O segundo capítulo trata a exploração do maravilhoso e do insólito em 

seu desdobramento genérico trabalhados por meio das relações entre o visível, 

a palavra, e o invisível, a imagem, ante a construção do maravilhoso. Para 

esclarecer isso, trataremos da ação e da caracterização da personagem.  
O terceiro capítulo discute as mutações do maravilhoso na história e sua 

construção em diferença na modernidade, em relações de tempo e espaço, 

pensando a amálgama texto, imagem e design na composição das narrativas. 
No percurso dos três capítulos, poderemos comprovar que os cimos de 

céus diferentes se encontram na narrativa, na poesia e na vida. A epígrafe que 

abre a introdução é um caminho de reflexões que Gaston Bachelard discorre em 

A poética do espaço (1993), frente à solidão e ao Universo que está em/entre 

nós, e por ele, atravessaremos em palavras. 
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1. CONTO DE FADAS: O MITO COMO LINHA DO MARAVILHOSO 
 

Cada conto é uma foz onde chegam as 
águas de rios incontáveis.  
 Luís da Câmara Cascudo (1967) 

 

Neste primeiro capítulo, discutiremos acerca da presença do mito nos 

contos de fadas. Para tal, faz-se necessário abarcar as considerações iniciais, 

sobre este. Antes, porém, cabe-nos fazer um panorama histórico frente ao conto 

de fadas para assim compreendermos as concepções traçadas nesta pesquisa. 

 

1.1. Quem conta um conto... cria narrativas 

Não é de hoje que os contos de fadas intrigam e enlaçam crianças e 

jovens na leitura, seja pela magia da história, pela presença do maravilhoso ou 

pelo conjunto de encantamentos, termo utilizado por Câmara Cascudo em seu 

livro Folclore do Brasil (1967), no qual chama de contos de encantamento os que 

são envolvidos com o maravilhoso, o sobrenatural e o mágico.  

E o que é um conto e como se deu sua configuração como conto de 

fadas? A palavra “conto” vem do latim computus, que significa “conta”, 

relacionando-se à uma história curta, breve. Segundo o dicionário Michaelis on-

line, o conto é uma 

 
1. Narrativa breve, que prefere a concisão à prolixidade, e que 

contém um só conflito e uma única unidade dramática, enfatizando 
mais a ação do que os personagens. 

 
 Em seu Dicionário de estudos narrativos, Carlos Reis assim o define: 

 
1. Género narrativo com larga tradição histórica e cultural, o conto é 

um relato quase sempre breve, onde se narra, de forma 
concentrada, uma história sem grande complexidade, envolvendo 
um número relativamente pequeno de personagens e decorrendo 
num tempo também não muito largado. (2018, p. 66) 
 

 
Então, na busca por deslindar o termo conto na literatura, acolhemos a 

definição de Nelly Novaes Coelho, que discorre que a arte de contar a história 

vem de tempos tão longínquos quanto a vida em comunidade: 
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Fácil é imaginarmos que, em tempos primitivos, foi das diferenças de 
temperamento ou fantasia dos que falavam, que foram surgindo 
aqueles que fabulavam. Isto é, os “contadores”, aqueles que (por 
particular magia da voz e da imaginação) fabulavam os fatos ou 
acontecimentos e davam-lhes uma forma-de-dizer sedutora que seus 
ouvintes passavam a repetir e que se transformava na versão 
dominante, no conto que, de geração para geração, era narrado e 
transformado em detalhes ou variantes, pois como diz o ditado: “Quem 
conta um conto, aumenta um ponto” (2009, s.p.). 

 
Da antiga arte de se contar histórias, deparamo-nos, assim, com 

longevas narrativas que contam as histórias de um povo e transmitem, por meio 

da oralidade, suas vivências, cultura e fatos. Mas a arte de narrar histórias 

oralmente não é privilégio de civilizações que ainda não tinham a cultura escrita. 

Nos dias de hoje, os encontros são recheados de histórias e narrativas do 

cotidiano, da sinopse de uma série ou de algum outro fato relevante. 

Distanciando-se da tentativa de medir a qualidade ou a temporalidade da arte do 

ato de narrar, ressaltamos a graça da narrativa como fato humano e contínuo. 

Mas sim, como reitera Reis, é no cotidiano que a experiência narrativa se 

confirma: 
 
Na comunicação do dia a dia, com muita frequência contamos e 
ouvimos histórias, apoiamos nelas os nossos raciocínios e os nossos 
argumentos, servimo-nos de enredos, de tensões narrativas, de 
articulações temporais, de projeções de desenlaces e de figurações de 
“personagens”, para entendermos o que nos rodeia e para darmos a 
conhecer preocupações, projetos, análises, situações cômicas, 
acontecimentos dramáticos, etc. Em todas estas ocorrências, a 
narrativa conversacional estabelece-se como prática simples e 
naturalizada, com escasso ou nulo cuidado formal, num estádio 
qualitativo distante das narrativas literárias. (2018, p. 307). 

 
São as narrativas orais ou conversacionais, como afirma Reis, que 

passam de geração em geração e que constituíram a tradição do conto, e que, 

antes das tentativas de escrita de contos para crianças, eram histórias para 

adultos. Segundo Maria Tatar,    
John Updike nos lembra que os contos de fadas que lemos hoje para as 
crianças tiveram suas origens numa cultura em que histórias eram 
contadas entre adultos. “Elas eram a televisão e a pornografia de seu 
tempo; a subliteratura que iluminava a vida de povos pré-literários.” 
Considerando as histórias e suas primeiras formas escritas, 
descobrimos preocupações e ambições que se amoldam às angustias e 
desejos adultos. (TATAR, 2004, p. 9).  
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Diante desse panorama histórico, podemos compreender o percurso do 

conto oral da tradição popular e seus destinatários primeiros, os adultos. Se, por 

um lado, os contos tinham como público-alvo os adultos, por outro, as crianças 

não tinham histórias, contos destinados a elas. Socialmente, até o século XVII, 

as crianças eram compreendidas como mini adultos, reproduzindo o modo de se 

vestir dos mais velhos, por exemplo (ARIÈS, 2017). 
 

Para conceituar-se a literatura infantil, é preciso proceder a uma 
consideração de ordem histórica, uma vez que não apenas o gênero 
tem uma origem determinável cronologicamente, como também seu 
aparecimento decorreu de exigências da época. Assim, há um vínculo 
estreito entre seu nascimento e um processo social que marca, 
indelevelmente a civilização europeia e, por extensão, ocidental. 
(ZILBERMAN, 2005, p. 34) 
 

Essa visão sobre as crianças começou a se modificar apenas a partir do 

século XVIII, com o advento de diversas transformações sociais. De um lado, a 

Revolução Industrial (entre os séculos XVIII e XIX), na qual o discurso econômico 

atribuiu poder de capital ao olhar para a criança, passando a compreendê-la com 

valor mercantil; de outro, uma modificação de cunho reflexivo filosófico, em que 

as discussões por igualdade entre os gêneros estão em efervescência e, ao se 

pensar a estrutura igualitária entre homens e mulheres, os pensadores terminam 

por estender a discussão à criança também.  
 
É a partir do momento em que a criança deixa de ser um adulto em 
miniatura, sendo objeto de uma atenção especial, é que passa a ser 
socialmente valorizada a tarefa de ocupar-se delas. Mais que isso, 
essa etapa da vida passou, cada vez mais, a ser considerada como a 
formação de uma pessoa, fonte de todas as virtudes, capacidades e 
traumas que ela terá na vida adulta. O processo que se segue e que 
chega nos dias atuais, resulta numa hipervalorização da infância. A 
criança é considerada como uma semente, na qual é necessário 
colocar dentro tudo o que vai germinar depois. Foi aumentando a 
ocupação e a preocupação da sociedade com a elaboração desse 
momento inicial, a começar que ela deverá ser mantida em um lugar 
protegido, onde possam ser controladas as variáveis de sua formação. 
(CORSO & CORSO, 2006, p. 189). 
 

Os contos de fadas carregam em sua historicidade a busca pelo registro 

físico, partindo de uma coletânea de histórias da tradição oral, mas que 

receberam modificações. Neste campo de pesquisa e registros das narrativas, 

considerados escritores tradicionais, encontramos: Giambattista Basile, Charles 

Perrault, Jacob e Wilhelm Grimm (irmãos Grimm) e Hans Christian Andersen.  
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Pode-se considerar que os contos têm três fontes narrativas: o conto 

oriental, oriundo da Índia antes de Cristo; o conto de fonte latina e greco-romana; 

e, por fim, o conto celta-bretão, de onde surgem as fadas. A compreensão 

dessas fontes deu-se após anos de estudos envolvendo pesquisadores de 

diferentes áreas do conhecimento, como filologia, linguística, folclore, 

antropologia, literatura, pedagogia, entre outras (COELHO, 2012). 

 Entre os clássicos dos contos de fada escritos por Perrault, Grimm e 

Andersen, encontramos diferenças no enunciado das narrativas em cada 

produção. Ao comparar as versões de Chapeuzinho Vermelho, escritas por 

Perrault (1697) e pelos irmãos Grimm (1812), percebemos alterações que 

(re)contam a história. Na versão de Perrault, a menina de gorro vermelho, ao 

chegar ao seu destino, local onde o lobo já havia chegado e comido a avó, e 

após o conhecido diálogo – “olhos tão grandes, orelhas tão grandes, boca tão 

grande...” –, é devorada pelo lobo, fato que encerra a história, seguido de um 

verso moral que diz que menina não deve andar sozinha nem falar com 

estranhos e, se conversar com estranhos, não será surpresa que o lobo a 

devore.  

Levando o mesmo título, mas escrita mais de cem anos depois, a versão 

dos Grimm de Chapeuzinho vermelho vem acompanhada de uma intriga 

diferente e com a inserção de novos personagens. Nela, após o lobo devorar a 

avó e a menina, entra em cena o caçador. Em vez de matar o lobo com a 

espingarda que carregava – ele suspeita que o lobo pode as ter comido –, abre 

sua barriga com uma tesoura e salva as duas. Ambas as histórias trazem indícios 

de alterações dos contos orais da tradição popular, havendo outras 

possibilidades para estas narrativas, mas ambas mantêm a construção narrativa 

da tradição oral. 

Temos, então, a coletânea francesa de Perrault, inicialmente com um 

repertório de oito contos, Contos da Mamãe. Em seguida, no século XVIII, há a 

coletânea de histórias populares reunidas pelos alemães, os Irmãos Grimm, nos 

quais estas seguiam uma modificação acrescida dos conceitos cristãos e morais, 

dando forma ao volume Contos de fadas para crianças e adultos. No século XIX, 

foram reunidos pelo dinamarquês Hans Christian Andersen contos populares e 

contos inventados, que seguiram os moldes das histórias dos Irmãos Grimm. 
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Segundo Coelho, “Andersen se torna a grande voz a falar para crianças com a 

linguagem do coração” (2012, p. 30). 

Dentro da estrutura que permeia os contos da tradição, trazemos, para 

discussão, o mito e o maravilhoso. Segundo Propp, é possível que o conto tenha 

advindo do mito, assim como, historicamente, pelo viés da morfologia, o conto 

maravilhoso funda-se num mito. Os contos de fadas pertencem ao conto 

maravilhoso de modo que: 
 
Se os aproximarmos aos demais elementos atributivos estudados, 
obteremos, inesperadamente, uma cadeia coerente tanto no plano 
lógico como no plano literário do conto. [...] A análise dos atributos 
permite uma interpretação científica do conto maravilhoso. Do ponto 
de vista histórico, isto significa que o conto maravilhoso, em sua base 
morfológica, é um mito. (1984, p. 83, grifo do autor). 
 

Isto posto, seguimos para a análise do mito, que nos dará subsídios para 

compreender o processo de desmitificação nas histórias contemporâneas 

através da história da arte por meio da presença artística nos livros analisados. 

Inicialmente, não encontramos registros de que mito e lógica se 

opunham. Será entre os séculos VIII e IV a.C. que o distanciamento se 

estabelecerá, e essa distância se dá com a contribuição da palavra escrita, que 

surge como uma forma de pensamento. Para a escrita, faz-se necessário uma 

racionalização dos fatos e do acontecimento, processo diferente da locução 

oralizada no ato de contar uma história. 

Jeanne Marie Gagnebin (1997) em O início da história e as lágrimas de 

Tucídides, ambienta-nos no momento histórico do advento da necessidade dos 

registros dos acontecimentos e da riqueza em detalhes, do rigor da pesquisa e 

dos fatos, trazendo para o contexto Heródoto, considerado o pai da história. A 

pesquisadora analisa as práticas narrativas de Heródoto e de Tucídides sob três 

aspectos: “a construção da memória do passado, a questão da causalidade e a 

posição do narrador” (1997, p. 15). Ainda segundo Gagnebin, esses registros 

dos acontecimentos receberão, mais tarde, o nome de história. Interessa-nos 

analisar este limiar presente na rigidez de sequência em um processo lógico de 

organização dos fatos e do mito, ação que Heródoto e, posteriormente, 

Tucídides, tentam trazer para sua narrativa, a separação Mythos e Logos. 

Heródoto busca privilegiar histórias que testemunhou ou ouviu para poder 

compor suas narrativas: 
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Esta preocupação – que podemos relacionar com a crescente prática 
judiciária, na Grécia do século V, de audição de testemunhas – traz 
consigo uma primeira diferença essencial entre a narrativa “histórica” 
de Heródoto e as narrativas míticas, a epopéia (sic) homérica por 
exemplo. Heródoto só quer falar daquilo que viu ou daquilo de que 
ouviu falar. O período cronológico alcançado se limita, portanto, a duas 
ou três gerações antes da sua visita, pois o resto do tempo se perde 
no não-mais-visto, isto é, no não-relatável. (GAGNEBIN, 1997, p. 17, 
grifo do autor). 
 
 

A distinção entre o mito e a história não subjaz à extinção do mito frente 

ao tempo, mas, através da construção da história, algo factível na busca de uma 

verdade e da razão que é colocada em crise nas narrativas orais e em sua 

organização temporal, posto que a mesma muda de tempos em tempos. Este 

registro que busca a lógica na história encontra-se no processo diacrônico e 

sincrônico dos acontecimentos. 

Segundo Gagnebin, Heródoto acreditava que as narrativas orais não 

“eram dignas de fé, pois mudam totalmente segundo quem as conta” (1997, p. 

19) e completa: 
 
Heródoto opera aqui uma partilha entre dois tipos de narrativas que 
correspondem a duas formas de tempo: há uma narrativa mítica, 
lendária, sem cronologia possível; e há uma narrativa “histórica” (de 
um tempo pesquisável e pesquisado), com referências cronológicas 
passíveis de serem encontradas, que trata do tempo mais recente dos 
homens. [...] Não se trata de negar o tempo mítico e sagrado; trata-se, 
para Heródoto, de recusar os procedimentos narrativos do mito para 
descrever o nosso tempo humano, restrito, finito... enfim “histórico”! A 
busca das verdadeiras razões dos acontecimentos através do 
testemunho próprio ou alheio inscreve-se neste esforço racional – do 
logos em oposição ao mythos – de escrita da nossa história. 
(Gagnebin, 1997, p. 19, grifo do autor) 
 
 

Além da lógica, a história também advém como contributo para a 

oposição em relação ao mito. Enquanto o mito referencia um passado distante 

demais para ser apreendido (MONFARDINI, 2005), a história trata de um 

passado mais recente. Segundo Adriana Monfardini (2005), é na literatura que o 

mito encontra abrigo e, mesmo com alterações na narrativa escrita, consegue 

ser sua continuidade. 
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1.2 O mito na narrativa da tradição 

Era uma vez... ou Há muito tempo atrás numa terra distante ou ainda Há 

muitos e muitos anos... histórias já eram contadas! 

 As histórias foram passadas de geração para geração e há registros de 

que histórias parecidas, com um tema central, eram contadas em diferentes 

lugares do mundo. Câmara Cascudo (1967) afirma que, através do acervo de 

contos escritos, é possível acompanhar as “estórias” de diferentes continentes. 

Constituinte dos contos de fada, como já vimos, o mito é parte intrínseca 

dos contos tradicionais, ou seja, é um elemento presente na narrativa da 

tradição, posto que busca responder às dúvidas humanas, cuja respostas a 

razão não conseguia alcançar. Segundo Joseph Campbell (1990), a concepção 

do mito, antigamente, tinha como objetivo harmonizar mente e corpo, segundo 

ele, sabendo que a mente caminha em dissonância com o querer do corpo, os 

mitos e os ritos serviam de artifícios para organizá-los e, desse modo, conduzir 

a vida de acordo com o seu rumo natural. 

 Segundo Jolles (1930), para compreender o universo, o ser humano 

busca preencher as lacunas entre o mistério e a resposta, com interrogações, 

advindas da observação do que estava diante dos olhos. 

Para explicar a forma simples do Mito, Jolles parte de um exemplo 

extraído do livro de Gênesis, no qual é narrado o princípio da criação do mundo 

segundo a tradição cristã. Ao citar o Gênesis, Jolles exemplifica: “Então disse 

Deus: ‘Haja luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam 

eles de sinais para as estações, os dias e anos. Sejam eles no firmamento dos 

céus os luzeiros que iluminem a terra’ E assim se fez” (1930, p. 87). 
 
Quem faz a pergunta? O homem. O homem quer compreender o 
universo, quer entendê-lo como um todo, mas também em seus 
pormenores, como a Lua e o Sol. O que não significa que observe o 
universo com timidez e vacilação; o que não quer dizer que deseje 
enveredar por uma investigação tateante e conhecê-lo a partir de si 
mesmo; significa, outrossim, que o homem está diante do universo e 
que o interroga. Recordemos que interrogar é também pedir e que a 
palavra alemã fragen – derivada da raiz germânica freh – significa 
igualmente forschen (inquirir, procurar) e fordern (exigir, reclamar). O 
homem pede ao universo e aos seus fenômenos que se lhe tornem 
conhecidos; recebe então uma resposta, recebe-a como responso, isto 
é, em palavras que vêm ao encontro das suas. O universo e seus 
fenômenos fazem-se conhecer. Quando o universo se cria assim para 
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o homem, por pergunta e resposta, tem lugar a Forma a que 
chamamos de Mito. (JOLLES, 1930, p. 88, grifo do autor) 
 

 

Diante do que não é compreensível a partir de uma lógica de fatos ou 

que tenha uma resposta a partir de investigação, constrói-se a forma do mito, 

como dúvidas que cercam os seres humanos, a busca por compreender de que 

deriva o medo, a solidão ou as dúvidas que geram respostas e acontecimentos 

que podemos atribuir, nessas narrativas, como algo mítico. 

Observemos o excerto de A princesinha medrosa (MORAES, 2017, s.p.): 
 

Era uma vez uma princesinha que tinha medo do escuro. 
Então ela ordenou que todas as luzes do palácio ficassem acesas dia e 

[noite... 
...e depois que fizessem o mesmo com todas as luzes da cidade... 
...e ainda que o próprio Sol brilhasse o tempo todo em seu reino. 

 
Ao analisarmos o fragmento sob o ponto de vista do mito e da 

explanação de Jolles, podemos considerar a presença da tradição do mito, posto 

que as diversas ordens dadas pela personagem resultam de um medo 

desconhecido, que, em um primeiro momento, parece vir do seu medo do 

escuro, mas, no decorrer da narrativa, sabemos que é um sentimento que ela 

não consegue externar. 

Odilon Moraes, narrador e ilustrador da história A princesinha medrosa 

(2017), ao buscar na narrativa o trabalho com a forma dos contos de fadas da 

tradição, considera a mesma sintaxe, iniciando com o “Era uma vez”. A escolha 

por esse início não é aleatória, ela já coloca o leitor em um modo de narrar 

conhecido, afetivo e supõe uma linearidade cronológica de acontecimentos. A 

forma “Era uma vez” e suas derivações nos contos de fadas explicitam uma 

situação inicial em indefinição de espaço e tempo, segundo Propp (1984). 

Regina Michelli, por sua vez, diz que  
 
As histórias começam, em sua grande maioria, com expressões em 
que aparecem os verbos ser ou haver, geralmente empregados no 
pretérito imperfeito: “Era uma vez” inicia todos os contos de Perrault, 
exceto “O Gato de Botas”, além de muitas narrativas da tradição, em 
que se incluem as dos irmãos Grimm e recolhas portuguesas e 
brasileiras. (2016, p. 46). 
 

Michelli considera que aos contos de fadas da tradição são atribuídos 

protocolos do gênero, assim como ao início do conto, ao fechamento, à 
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construção das personagens, à maldição, ao encantamento, à metamorfose, 

entre outros. Nesse sentido, afirma Reis que, 
 
na sua forma mais genuína, o conto concretiza-se em situações 
narrativas elementares: nelas, um narrador, na atmosfera mágica 
instaurada pela expressão “Era uma vez...”, suscita, num auditório 
fisicamente presente e que pode até interpelá-lo, o interesse por ações 
contadas num único ato de narração, não raro como função 
moralizadora. (2018, p. 66). 
 
 

Diante do mito em A princesinha medrosa, podemos observar que ao 

contrário da passagem do Gênesis, segundo Jolles, em que estão sendo feitos 

o dia e a noite, no qual deve existir um “luzeiro maior para dominar o dia e um 

luzeiro menor, para dominar a noite” (1930, p. 87), entendidos assim como o sol 

e a lua, a princesa caminha em um sentido oposto ao da criação. Podemos 

considerar que ela rompe com o mito da criação do dia e da noite para que exista 

apenas o dia, sendo um retorno ao início ou ainda uma nova criação.  

Não há, como no Gênesis, a continuidade, o comando de ordem após a 

criação, a afirmação: E assim se fez. A ilustração que compõe a narrativa verbal 

nos oferece elementos que suprem a expressão e colocam, por meio da imagem, 

a sentença de que a ordem foi cumprida. A ilustração, como elemento da 

narrativa, confluindo em sinergia de sentidos, conta o mito e serve de elemento 

afirmativo para o que está acontecendo. O Sol, ao entrar em cena na narrativa, 

é apresentado em ato de bocejar, o que traz para o sentido da história a ideia de 

cansaço; afinal, ele não poderá “dormir”1 e revezar a noite com a Lua. 

Observamos uma crescente de ordens dadas pela personagem até o 

momento em que a narrativa alcança o Mito. Sendo assim, a seguinte sequência 

da princesinha: ordenar que todas as luzes do palácio fiquem acesas dia e noite, 

que se faça o mesmo com as luzes da cidade até chegar à ordem para que o sol 

brilhe dia e noite, como podemos observar na sequência de imagens a seguir: 

 

 

 

 

 
1 “Domir” está entre aspas pois é a comum explicação para as crianças que, quando o sol se 
põe, ele vai descansar, ainda que essa interpretação esteja distante da explicação cientifica do 
ato de rotação da terra. 
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Figuras 1 a 3 – Sequência da narrativa ilustrada A princesinha medrosa 

 

 

Fonte: MORAES, 2017, s.p. 

 

Diante do mito da criação, temos a criação da religião, lugar onde o ser 

humano busca respostas para suas dúvidas e questões existenciais. Bill Moyers 
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(1990), em diálogo com Joseph Campbell, após chegarem à conclusão de que 

as pessoas que frequentam um espaço religioso conhecem todo o procedimento 

do que acontecerá, questiona o motivo de ainda frequentarem a catedral, ao que 

Campbell (1990) responde: é aí que está toda a questão do mito, é ele que nos 

coloca em contato novamente com a vida espiritual do ser humano, uma forma 

de manutenção da essência. 

O diálogo sustentado por Campbell e Moyers provoca reflexões sobre a 

busca do ser humano pela divindade, pelos espaços sagrados ou pela 

manutenção de rituais e hábitos que harmonizem o desconhecido, o sagrado 

interior. É no lugar mitológico onde reside Deus que o homem se comunica com 

o sagrado, por meio da linguagem que lhe foi dada, posto que Deus, na criação, 

a cada coisa que criou deu um nome, e deu ao homem a palavra, a linguagem. 

Se o homem continua a se comunicar com Deus é pela palavra, pela 

linguagem. Porém, como saber que a linguagem, suposta mediadora entre estes 

dois lugares, de imagem e semelhança, é comunicável e compreendida? 

Walter Benjamin, em Escritos sobre mito e linguagem, afirma que 
 
Deus não quis submetê-lo à linguagem, mas liberou no homem a 
linguagem que lhe havia servido, a ele, como meio da Criação. Deus 
descansou após depositar no homem seu poder criador. Privado de 
sua atualidade divina, esse poder criador converteu-se em 
conhecimento. O homem é aquele que conhece na mesma língua em 
que Deus cria. Deus criou o homem à sua imagem, criou aquele que 
conhece à imagem daquele que cria. É por isso que, quando se diz que 
a essência espiritual do homem é a linguagem, essa frase precisa de 
uma explicação. Sua essência espiritual é a linguagem em que ocorreu 
a Criação. A Criação ocorreu na palavra, e a essência linguística de 
Deus é a palavra. (2001, p. 62). 
 

 Se a essência espiritual do homem é a linguagem, qual outra forma o 

homem pode se comunicar com Deus senão por meio da linguagem e da 

palavra? A palavra é o espaço da comunicação, da organização das ideias e do 

transmissível, e se é o homem imagem e semelhança de Deus, a linguagem é 

passível de compreensão por meio da palavra a Ele dirigida. Se a personagem 

de Moraes não consegue, por meio dos elementos do seu reinado, suprir seus 

medos e compreender os anseios de sua essência, é por meio da linguagem que 

ela vai recorrer ao sobrenatural para lhe auxiliar, como verificamos na imagem e 

texto verbal abaixo. 
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Figura 4 – Personagem:  A princesinha medrosa em diálogo com o sobrenatural 

 
Fonte: MORAES, 2017, s.p. 

 
 

Mas, apesar de todas as ordens, não parava de pensar: 
“E se as luzes se apagarem?” 

“E se as pessoas forem embora?” 
“E se um dia eu precisar de algo mais caro que toda a riqueza que tenho?”  

(MORAES, 2017, s.p.) 
 

 Aproximamos a conexão entre a mitologia da criação apresentada nas 

figuras acima, nas quais, por meio da linguagem, dá-se uma (re)criação ou 

negação da criação divina e, em seguida, a comunicação por meio da linguagem 

com um ser superior. O que nos leva a essa percepção é a imagem da 

personagem em posição de fé, mãos unidas, em uma tradição religiosa, que 

simboliza o ato de pedir ou conversar com Deus.  

 Além disso, é nessa passagem (figura 4) que também retomamos a 

questão da essência humana na busca por respostas, enviando as dúvidas ao 

universo por meio de perguntas, esperando que ele retorne com alguma 

explicação. Jolles chama esse movimento de diálogo com o universo de Oráculo. 

Para Jolles (1930), Mito e oráculo estão no mesmo conjunto, o da predição. 

Tanto um quanto o outro estão direcionados à profecia enquanto história. 

Há ainda, na história de Moraes, uma alusão a outro mito, o qual 

gostaríamos de analisar à luz da teoria de Propp. Assim como diferentes contos, 

a história da Baba Yaga2 sofreu diversas modificações e há vários 

 
2 Várias são as versões sobre a Baba Yaga. Segundo o folclore russo, ela é uma personagem 
sobrenatural, mora na floresta em uma casa cuja base é um pé de galinha. “Uma bruxa velha, 
mal-humorada, imperativa, enegrecida pelas roupas, pela taciturnidade e pela maldade. Mora 
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entendimentos sobre essa personagem da mitologia russa. Em Transformações 

do maravilhoso, Propp narra que, no conto Vasalisa, a Bela, ela tem companhia 

de três cavaleiros que sitiam a história; cada cavaleiro com sua função no conto 

simbolizar: a manhã, a tarde e a noite. Clarissa Pinkola estabelece que cada 

cavaleiro tem uma função em potencial ao aparecer nas histórias; além disso, 

apresentam características e um modo de se vestir diferente. 
 

De repente, um homem de branco num cavalo branco passou 
galopando, e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho 
passou montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vasalisa 
caminhou e caminhou e, bem na hora em que estava chegando ao 
casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando 
e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. (PINKOLA, 
1994, p. 59). 
  

Diante da leitura, observamos movimento de semelhança e influência da 

tradição no conto de Moraes. As colocações que serão apresentadas levam em 

consideração a relação tanto com a imagem quanto com o texto verbal. 
 
Figura 5 – Cavaleiros e a princesinha medrosa em A princesinha medrosa 

 
 
 

Fonte: MORAES, 2017, s.p. 
 

 
dentro da floresta, numa cabana sustentada por pernas de galinha, possui um gato com poderes 
sobrenaturais iguais aos seus, voa em um pilão mágico, não pode atravessar águas correntes, 
usa de ardil para capturar suas vítimas e come crianças. Sua irmã, tão malvada quanto ela, 
casou-se com um viúvo, cuja filha ela odiava e de quem queria se livrar a todo custo. (RIBEIRO 
apud MATTOS, 2020, p.331) 
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Podemos analisar, na imagem, a presença de três cavaleiros que 

passeiam com a princesinha medrosa. E assim como narrado por Pinkola, os 

cavalos têm cores diferentes. No entanto, estão aparecendo ao mesmo tempo, 

diferente da sua função como apresentada por Propp, em que cada cavaleiro é 

responsável por comandar o dia, a tarde e a noite. Podemos relacionar com a 

alteração que ocorre na função de cada cavaleiro, e que se faz presente 

mediante a intervenção da ordem da princesa, que, por medo, determinou que 

haverá apenas o dia. 

 Confirmando, por meio da narrativa verbal, as trocas de período de um 

dia: 
 

Aconteceu que, num de seus passeios matinais (pode ser 
que fosse noturno, pois com o Sol brilhando o tempo todo, 

ninguém sabia mais o que era manhã, tarde ou noite). (MORAES, 2017, s.p.) 
 

 
A narrativa verbal ratifica o demonstrado em relação à ilustração: a 

presença do mito da tradição em uma narrativa contemporânea. A narrativa não 

se desfaz do mito, ela cumpre o papel de intensificar a presença mítica mantendo 

viva a ideia da tradição oral: recontar e mudar o conto. Quem conta um conto 

aumenta um ponto... 

Em suma, o mito na narrativa da tradição encarrega-se de manter vivas 

narrativas longínquas, buscando não as deixar apagaram-se com o tempo. 

Contar a história é organizar-se diante de uma estrutura rítmica de fatos, 

símbolos e personagens que correspondem a um espaço e um tempo 

imemoráveis, e que apenas pelas narrativas orais foram capazes de se 

estabelecer em diferentes lugares e tempos. 

 

1.3 O mito na narrativa contemporânea 
 

Dialogaremos, a seguir, com a presença do mito na narrativa 

contemporânea, partindo da análise do livro de Liao, Uma noite muito, muito 

estrelada. 

Roland Barthes (2001) afirma que o mito é uma fala e diante dessa 

afirmação interrogamo-nos o que a narrativa contemporânea quer nos dizer 

sobre o mito, o que é contar a história? 
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No contemporâneo, o mito despe-se da figura do sobrenatural e da sua 

função: interpretar uma determinada realidade. A profanação do mito no 

contemporâneo vem pelo abandono do seu caráter sagrado, da devoção aos 

deuses e aos espíritos que viveram em tempos remotos para tornar-se a 

construção de um acontecimento humano. Se antes tínhamos no mito a 

explicação do sobrenatural, hoje ele ainda se faz pela construção do ser humano 

na busca por respostas, porém, sofrendo alteração, estabelecendo-se frente ao 

que é pessoal, sensível ao humano e a sua individualidade. 

Enquanto no conto da tradição o tempo é indeterminado e generalizado 

na configuração de um Era uma vez, observamos, na história em análise, uma 

narrativa em primeira pessoa que, mesmo diante de um tempo indeterminado, 

se coloca em uma passagem de tempo: “No meu último aniversário, vovô me 

deu um/ Elefantinho de presente.” (LIAO, 2011, s.p.). 

Apresenta-se, por meio da narrativa verbal, a quebra da forma genuína 

dos contos de fadas, materializada na expressão “era uma vez” e na construção 

temporal da ideia do distante e do longínquo a que está condicionado o tempo. 

Observamos, no entanto, que a escolha pelo passado permite ressoar, para o 

leitor, algo que já aconteceu, dando à efabulação a ideia de um tempo anterior 

ao que a narrativa é contada. 

O conto de Liao ambienta-se em um tempo “mítico” no qual 

encontramos, mesmo que em narrativa em primeira pessoa, o tempo verbal no 

pretérito, porém, como observado acima, não se trata mais de um passado 

longínquo, pois a expressão “No meu último aniversário...” aproxima o leitor de 

um passado mensurável, mesmo que não se saiba em que data ocorreu. A 

escolha de palavras dirige-nos, ao longo da leitura, para o que também pode ser 

associado ao leitor quanto à personagem: seu último aniversário ou um 

aniversário de sua infância. 

Durante a leitura do livro, identificamos elementos míticos, mas agora 

apresentados a partir da arte e das ilustrações3 que compõem a narrativa. Mas 

também a partir de dilemas contemporâneos, relacionando-se com o universo 

 
3 Tanto em A princesinha medrosa quanto em Uma noite muito, muito estrelada, os autores 
ilustradores utilizam-se dos espaços em branco para compor a narrativa. Na reprodução das 
imagens, buscou-se garantir a conservação desses espaços em branco presentes nas 
ilustrações. 
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interior das personagens em singularidade, e colocando-se para o olhar 

individual, ao deslocar o mito de sua forma como meio para explicar ou justificar 

uma situação social. 

Na estrutura narrativa, há uma sequência longa para contar a história ou 

ainda, as histórias. O que é narrado não se apresenta mais na dimensão de um 

castelo e de uma floresta, direcionando-se em diferentes locais sociais, 

espalhando-se pelo grande centro da cidade ou até o interior de uma floresta. É, 

também, nessa expansão territorial, nessa busca, que as personagens carregam 

os símbolos míticos. 

 
Figuras 6 a 10 – Exemplo ilustrativo da presença dos personagens em diferentes ambientes 

em Uma noite muito, muito estrelada 
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Fonte: LIAO, 2011, s.p. 

 

Nos exemplos acima, encontramos um panorama dos diversos lugares 

que as personagens percorrem: residência, hospital, centro urbano, escola. 

Regina Michelli (2018) ressalta que nos contos da tradição as histórias são 

retratadas, geralmente, dentro de um palácio ou castelo e um outro espaço físico, 

como a floresta ou um bosque em substituição. 
 

O espaço físico e social de muitos contos remete à tradição retratando 
tanto o castelo ou o palácio, o reino distante, como o casebre pobre de 
lenhadores ou a casa na aldeia. A floresta – o bosque – está presente 
em muitos contos, ligada, geralmente, à iniciação da personagem que 
precisa transpor os obstáculos que tal espaço oferece. Para Propp, “A 
floresta nunca é descrita com detalhes. Ela é densa, escura, 
misteriosa, um pouco convencional, não totalmente verossímil” (2002, 
p. 05). (MICHELLI, 2018, p. 48). 
 

 
Através dessa citação de Regina Michelli, chamamos a atenção para a 

consideração de Propp acerca das características da floresta “[...] densa, escura, 

misteriosa [...]” e da proposta de Liao ao levar as personagens até a floresta. Se 

a construção do maravilhoso se dá na relação mágica e mítica do interior da 

floresta, é nela também que ele pode ser desmitificado. 

Segundo Diana Corso e Mário Corso, 
 
Boa parte das histórias tradicionais infantis ocorre na floresta ou inclui 
a tarefa de atravessá-la. É o espaço por onde passa a missão de sair 
para o mundo para provar algum valor, como ser capaz de sobreviver 
aos seus perigos, trazer um objeto ou tesouro, tarefas mais usuais dos 
heróis dos contos de fadas. Seja como for, o que interessa é que se 
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repete a situação em que o personagem passa por algum tipo de 
expulsão, fuga ou partida do lar, a partir da qual empreenderá a 
verdadeira aventura, que se desenrola do lado de fora de casa, na 
floresta ou através dela. (CORSO; CORSO, 2006, p. 27). 
 

Referências à floresta é um elemento mítico que se faz presente em 

diferentes momentos e maneiras durante a história. Assim como descrito por 

Diana e Mário Corso, aparecem em momentos de provas de capacidade ou de 

transformações, revestindo o medo e carregado da aparente dificuldade das 

personagens. 
 

Figuras 11 a 14 – A floresta como elemento mítico em Uma noite muito, muito estrelada 
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Fonte: LIAO, 2011, s.p. 
 

Nas figuras de 11 a 14, podemos observar as diferentes maneiras das 

personagens se integrarem com a floresta. Na figura 11 e 13, a floresta é o 

desdobramento de uma árvore que se assemelha a um labirinto que prende as 

personagens; na figura 12, encontramos a personagem na página da esquerda, 

no canto inferior, último lugar que o leitor atravessa os olhos para enxergá-la, e 

ela está coberta de folhas; e na figura 14, mesmo num ambiente ao ar livre, a 

árvore toma uma dimensão que invade a página, assemelhando-se as árvores 

que formam a floresta. 

Segundo Diana e Mário Corso (2006), é comum que, nos contos de fadas 

da tradição, a partida do lar seja precedida por algum dilema, problema ou 

maltrato. A partida dá-se como fuga para uma floresta ou para outros reinos. 
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Para Coelho (2000), a viagem é uma das cinco invariantes4 do modelo estrutural 

de Propp presente nos contos. Quando a narrativa está organizada dessa forma, 

é frequente que o retorno da personagem seja bem sucedido e prove aos da 

família e do reinado que o viajante volta maduro e glorioso. Bettelheim recorda 

a jornada criada por Dante, em A divina comédia, que se inicia diante de uma 

floresta. Seu caminho passa pelo inferno e pelo purgatório até que alcança o 

céu. A floresta como forma mítica evoca um espaço de real transição mágica e 

superação na forma dos contos de fadas, no qual as personagens deslocam-se 

de um estado de sofrimento para um retorno glorioso. 
 
Desde os tempos antigos, a floresta quase impenetrável em que nos 
perdemos simbolizou o mundo escuro, escondido e quase 
impenetrável de nosso inconsciente. Se perdemos o vigamento que 
dava estrutura à nossa vida passada e agora devemos encontrar nosso 
próprio caminho para nos tornarmos nós mesmo, e se penetramos 
nesse ermo com uma personalidade ainda não desenvolvida, no 
momento em que conseguirmos encontrar nossa saída emergiremos 
com uma humanidade mais desenvolvida (BETTELHEIM, 2018, p. 
137). 
 
 

Diante do exposto, chamamos a atenção para esta outra configuração 

do maravilhoso presente na história mítica: a floresta. Em Liao, por diversos 

momentos a personagem não vai até a floresta, mas sim ela que envolve a 

personagem em sua trama, trazendo para a narrativa o contexto da dificuldade 

da personagem, porém dentro do seu núcleo. Está consolidada nas imagens 

acima a fuga da personagem na floresta, mas ao invés dela ir ao seu encontro, 

é como se a floresta se emaranhasse ao redor da sua casa. 

Se, para Barthes, o mito é um sistema de comunicação, visto como uma 

linguagem, seja ela verbal ou visual, uma significação ou uma ideia, é preciso 

que olhemos para a linguagem da floresta no contexto contemporâneo dos 

contos de fada, como uma ideia a ser transformada e impressa para a narrativa 

atual. Não é só a floresta que carrega consigo a forma do mito. 
 
[...] toda semiologia postula uma relação entre dois termos, um 
significante e um significado. Relacionando objetos de ordem diferente, 
não constitui uma igualdade, mas sim uma equivalência. É preciso não 
esquecer que, contrariamente ao que sucede na linguagem comum, 
que me diz simplesmente que o significante exprime o significado, 
devem-se considerar em todo o sistema semiológico não apenas dois, 

 
4  Invariantes: desígnio, viagem, desafio/obstáculo, mediação natural e conquista do objetivo. 
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mas três termos diferentes; pois o que se apreende não é 
absolutamente um termo, um após o outro, mas a correlação que os 
une: temos, portanto, o significante, o significado e o signo, que é o 
total associativo dos dois primeiros termos. (BARTHES, 2001, p. 135, 
grifo do autor). 
 

 A floresta não é só uma floresta, não é o objeto que define o que é o 

mito. Ao trazer a floresta para o contexto, com sua forma mágica e enigmática, 

poderemos, talvez, desvelar o seu caráter mítico. Podemos considerar essa 

relação como um sistema semiológico, segundo Barthes. 

Dessa maneira, relacionamos esse caráter mágico com a quebra 

estrutural da forma da personagem recorrer à floresta. A floresta, como afirmado 

anteriormente por Corso & Corso e Bettelheim, tem caráter obscuro e de 

enfrentamento. Ela continua tendo esse mesmo caráter em Liao, no entanto, não 

de modo coletivo, ela recebe uma nova significação frente à narrativa: enlaça a 

personagem em singularidade. Todo o contexto é o mesmo, mas o percorrer pela 

floresta é ali, agora. É a exteriorização de seu medo e de suas barreiras sem sair 

do lugar. 

Não é necessária a narrativa verbal para notificar isso ao leitor. É a 

camada visual que compõe a trama e mostra ao leitor que a personagem está 

escondida ou presa a um labirinto de folhas, galhos e árvores. No entanto, é a 

narrativa verbal que integra a camada de significados presente no signo em 

questão. Em cada configuração que a floresta invade a passagem da narrativa, 

o verbal contextualiza o momento de drama e tristeza que a personagem 

enfrenta (ver figura 12)5. A floresta, como enunciado, é espaço de potência mítica 

e transformação da jornada do herói. Quando a menina se recolhe nela, 

apresenta ao leitor que ela está enfrentando uma dificuldade, mas, como sabido 

nos contos de fadas, a pretensão é que ela supere este obstáculo em processo. 

O obstáculo, outra invariante de acordo com Coelho (2000), está condicionada, 

geralmente, ao aparente processo que não será superado e que, a personagem 

se rende a ele, no momento em que a floresta arrasta a casa para dentro de si, 

é assim descrito:  
Não fui ao funeral do vovô. 

Não gosto de chorar na frente dos outros. 
Vovô também ficaria triste de me ver chorando. 

 
5 A personagem está coberta de folhas, mas aparece no canto inferior esquerdo, lugar que, ao 
virar a página, não é o primeiro ponto que o leitor bate os olhos. A diagramação da imagem 
propõe essa busca pela menina. 
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(LIAO, 2011, s.p.) 
 

Abordamos, por outro lado, a quebra do mito com a mudança de 

paradigma presente em relação à imagem da floresta e do adensamento da 

escuridão, na qual, através de uma viagem que as duas personagens percorrem 

sozinhas em uma saga, constrói-se uma narrativa de emancipação. Em 

determinado momento na narrativa, a personagem sai em um caminho no intento 

de retornar à casa de seus avós e quem a acompanha é seu amigo e vizinho. O 

caminho é belo, sem o estereótipo tradicional das viagens com florestas e 

dificuldades. Eles recebem auxílio de uma carona, passam por campos bonitos 

e coloridos, por um túnel escuro, o tempo do virar da página logo os posiciona 

em outra bela paisagem.  

Quem passa a narrar isso ao leitor é a ilustração, nas quais observamos 

a abertura do campo de visualização, do céu. Mesmo a capa do livro, entendida 

como elemento comunicativo, apresenta para o leitor a potencial sugestão diante 

da mudança e da quebra do mítico em relação à tradição. 
 

Figuras 15 e 16 – Abertura do céu e contemplação em Uma noite muito, muito estrelada 
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Fonte: LIAO, 2011, s.p. 

 
Podemos compreender que a abertura do céu, a saída da névoa para a 

vista do céu estrelado, é uma passagem em cisão com a obscuridade e um 

encontro do que as personagens saíram à procura: amizade, liberdade e/ou 

conhecimento interior.  

Caminhamos, neste capítulo, para compreender a mutação do mito no 

conto de fada contemporâneo e como este conta a história. Mas ainda é de 

interesse ressaltar um elemento mítico presente nas narrativas da tradição e sua 

contextualização, bem como identificar a mutação da personagem frente a este 

elemento. Falemos aqui do surgimento das fadas pelo elemento da água. A fada 

é um ser mítico com poderes sobrenaturais, impondo sua força aos homens e à 

natureza (COELHO, 2012). Enquanto as estrelas são o elo entre as histórias 

analisadas, sobre o que nos debruçaremos mais adiante, propomos agora que 

o notório despertar para a realidade e o amadurecimento em ambas as 

personagens, tanto na obra de Moraes quanto na de Liao, provêm do mergulho 

na água ou criam uma relação de sintonia com este elemento.  

Na tradição, segundo Coelho, “[...] os celtas consideravam os rios, as 

fontes e os lagos lugares sagrados. A água era reverenciada como a grande 

geradora da vida. Foi na água que a figura da fada surgiu entre os celtas” (2012, 

p. 77). Se é na água que as fadas surgem, é neste elemento também que a força 

da personagem toma frente na narrativa, considerando o mito celta como ponto 
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de partida para a atual (re)contextualização. A partir do mergulho, essa força 

interior assume seu papel narrativo. 

Em A princesinha medrosa, a personagem encarrega os arquitetos da 

construção de uma fonte para que possa dormir ao som das estrelas. Por sua 

vez, na obra de Liao, as personagens mergulham na água que se conflui com o 

reflexo das estrelas no céu. Não sabemos mais se há diferença no mergulho 

entre estrelas no céu ou no mar. 

 
Figuras 17 e 18 – Mergulho na água em Uma noite muito, muito estrela 

 
Fonte: LIAO, 2011, s.p. 

 
Ao mito é apresentada uma outra versão do estado sagrado. As narrativas aqui 

analisadas o utilizam para construir outras histórias, para marcar a presença dos mitos 

da tradição em contos contemporâneos. 
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2 O MARAVILHOSO VISÍVEL E INVISÍVEL NA NARRATIVA 
 

Las cosas tienen vida propia (...) todo es 
cuestión de despertarles el ánima. Gabriel 
García Márquez (2002) 

 

Com o passar do tempo, o maravilhoso passou a compor histórias em 

diferentes artes, para além da tradição oral: o cinema, a arte plástica, o teatro, 

entre outros, despertando a vida própria das coisas, como cita Gabriel. Para o 

calçamento das duas narrativas sob maravilhoso em suas intrigas, olhemos pela 

percepção alcançada por Irlemar Chiampi, em que narra: 
 
Maravilhoso é o ‘extraordinário’, o ‘insólito’, o que se escapa a curso 
ordinário das coisas e do humano. Maravilhoso é o que contém 
maravilha, do latim mirabilia, ou seja, ‘coisas admiráveis’ (belas ou 
execráveis, boas ou horríveis), contrapostas à naturalia (2015, p. 48) 
 

 

O excerto de Chiampi nos oferece subsídios para a compreensão da 

presença do maravilhoso em Liao e Moraes: o extraordinário na intrínseca 

relação da personagem com a arte e a profanação do conto de fadas que a 

princesinha medrosa tece ao longo da intriga. 
 

Figuras 19 e 20- Presença do maravilho em Moraes e Liao 

 
Fonte: MORAES, 2017, s.p. 
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Fonte: LIAO, 2011, s.p. 

 

2.1  Palavra e imagem: narrativas em diálogo no maravilhoso 

 

No verbo - o visível - a palavra de Odilon Moraes mostra ao seu leitor o 

caminho maravilhoso da narrativa e a entrega ao mítico: burburinho das estrelas! 

Ao mesmo tempo que o invisível apresenta sua entrega à mutação e à 

profanação dos contos de fadas: a princesa deita-se ao lado do personagem 

misterioso, tira a coroa, os sapatos e confia na tarde pelo desconhecido. Em 

Liao, a força do invisível, carregado em cores, formas, linhas e magia, aplica-se 

ao leitor da ilustração, possibilidades ao sobrenatural. 

Além disso, o conceito de Chiampi acerca do maravilhoso – o 

maravilhoso são as coisas admiráveis (belas ou execráveis, boas ou horríveis) – 

aproxima-nos das ideias centrais de André Breton6 (1896-1966), escritor, poeta 

 
6 É no Manifesto surrealista (1924) que Breton retoma a importância do maravilhoso para a 
literatura: “No âmbito da literatura, só o maravilhoso é capaz de fecundar as obras 
pertencentes a um gênero inferior, como o romance e, de modo geral, tudo o que participa 
do gênero narrativo” (2001, p. 29). No século XX, vemos ascender artistas que rompem com 
uma estética de belo que era produzida até então. Somamos à lista de grandes produtores 
e entusiastas do Surrealismo Antonin Artaud (1896-1948), dramaturgo; Luis Buñuel (1990-
1983), cineasta; Salvador Dalí (1904-1989) e René Magritte (1898-1967), ambos artistas 
plásticos. Breton, ainda em seu Manifesto surrealista, afirma: “Digamo-lo claramente e de 
uma vez por todas: o maravilhoso é sempre belo, qualquer tipo de maravilhoso é belo, 
somente o maravilho é belo” (2001, p. 28), fazendo emergir em seu manifesto que o belo é 
sempre belo. À vista disso, vamos elucubrando a maneira de olhar o maravilho, as artes 
plásticas e a narrativa que estão inseridas neste modo de ver, tanto em Liao quanto em 
Moraes. Este maravilhoso que é sempre belo apresenta-se na narrativa verbal e na narrativa 
imagética, como veremos a seguir. O belo, depois do Manifesto surrealista, segundo Celisa 
Marinho, “também pode ser o surpreendente, o inesperado, o grotesco e o bizarro, mudando 
a ideia clássica do limite da perfeição e da harmonia entre as formas” (2006, p. 36). Assim, 
ao pensar o maravilhoso e o insólito nesta pesquisa estamos olhando para o maravilhoso 
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e precursor da teoria surrealista no século XX, cujas obras de arte se percebe a 

relação com o maravilhoso e com o fantástico. 

Temos, para este capítulo, a unidade entre o mito discorrido no primeiro 

capítulo, o maravilhoso, explorado com mais assertividade neste segundo 

capítulo, e a compreensão dos autores ilustradores no contexto experimental do 

livro ilustrado. 

Em cada uma das histórias, há narrativas que se sobressaem, mas não 

se separam: narrativa verbal e narrativa ilustrada. Essa construção do livro 

infanto-juvenil apoiada na relação entre essas duas linguagens, sem 

desconsiderar o design, é considerada, na contemporaneidade, o livro ilustrado. 

Importante ressaltarmos a marca referencial da diferença entre livro com 

ilustração e livro ilustrado.  

A relação palavra-imagem não é privilégio do nosso século. Lucia 

Santaella (2012) atenua que, com o advento da fotografia, ficou cada vez mais 

frequente relacionar imagens a textos jornalísticos, revistas, impressos de rua e 

publicidade, bem como os atuais formatos híbridos decorrentes das novas 

tecnologias, proporcionando novas interações com a leitura da palavra e da 

imagem. 

Contemplamos em livros, revistas e outras mídias imagens que narram 

épocas, histórias e cotidianos de vilarejos que não existem mais. Animais 

extintos. Povoados que desconhecemos. Existem, no entanto, traços de antigas 

civilizações que nos permitem conhecer sua história, que contam seu modo de 

vida, como era o dia a dia, e narram, por meio de desenhos pictóricos, um tempo 

cronológico. 
 
Desde a Antiguidade, tanto no trabalho do historiador de arte, quanto 
no do ilustrador das artes medievais aplicadas às iluminuras, 
manuscritos, cópias de textos sagrados e místicos, existiu um interesse 
marcante pela imagem que ilustra o verbal. Nesse diálogo, a 
expressão, o sensorial, o afetivo propiciavam um paralelo com o 
tratamento da imagem na arte pictural. Entendida como uma 
pragmática de representação da fé e suas verdades, a arte da 
ilustração privilegiava a palavra sob um mecanismo de subordinação 

 
que acerca as narrativas construídas pelo visível ou pelo invisível, mas que trazem ao leitor este 
caminhar pela estética da beleza em condição de estranheza, de surreal e de tantas outras 
possibilidades que envolvem a arte narrativa literária. 
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da imagem a uma hierarquia de emblemas, que deveriam sustentar-se 
como seu produto cultural tradicional (PALO, 2012, p. 189). 
 

 Palo (2012) assevera o lugar da imagem como adjacente ao verbal. 

Observamos a necessidade humana da narrativa para contar algo ou alguma 

coisa a alguém. Registra-se com terra, carvão e outros materiais orgânicos 

capazes de dar à rocha a chance de levar à frente uma vida em narrativa. A 

rocha fala a quem olha a ela, observa e lê seus inscritos.  
 

Figura 21 – Cavalo, c. 15.000-10.000 a.C. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fonte: GOMBRICH, 2013, p. 20 

 
Segundo Santaella (2012, p. 107), a imagem fixa, um dos eixos de foco 

da pesquisa, é definida como um signo visual complexo, que necessita de um 

meio bidimensional para inscrever-se. Mesmo que represente um objeto em sua 

materialidade, ou seja, um objeto tridimensional, o papel ou outra superfície 

abrigarão a imagem em sua bidimensionalidade. De acordo com Palo e Oliveira 

(2006), podemos classificar três espécies de figuras: sonoras, visuais e verbais. 

A figura sonora alicerça-se na rima, nas aliterações, nos paralelismos e em 

outras figuras que compõem a pulsação rítmica de uma narrativa, dando 

cadência e suporte para a criação única de sua própria leitura, como no exemplo 

abaixo: 
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Figura 22- Excerto do livro Bili com limão verde na mão 

 
Fonte: PIGNATARI, 2008, p. 8 

 
Décio Pignatari, poeta, ensaísta e concretista, conseguiu, em Bili com 

limão verde na mão, representar a estética poética da figura visual em seu 

poema. Aliás, poderíamos nos debruçar para compreender as linguagens que 

dialogam em seu livro infanto-juvenil: palavra, imagem e design; no entanto, a 

priori, analisaremos, a exemplo, a construção da figura sonora: 
 

BILI COM LIMÃO VERDE NA MÃO ANDANDO POR UM  
CAMINHO ANDANDO. VIU UM SEM-FIM NO FIM DE UM GALHO. 
TÃO BONITINHO TRISTINHO PIQUINHO 
ATIROU O LIMÃO VERDE NELE. 
 
O LIMÃO ESBARROU NO SEM-FIM: CINZA-PARDO 
E FOI BATER NUMA LARANJA: VERDE OURO 
 
O SEM-FIM POUSOU NA CABEÇA DE BILI 
 
A LARANJA VEIO ROLANDO E SUBIU NO PEITO DO PÉ DE BILI 
 
O LIMÃO VOLTOU À SUA MÃO COMO SE FOSSE IOIÔ 
OU UMA AVE BUMERANGUE: FRUTO ENSINADO  
(PIGNATARI, 2008, p. 8) 

 
As construções imagéticas da figura sonora, presentes em Pignatari, 

compreendem em sua estética narrativa semelhanças sonoras desde o título do 

livro, Bili com limão verde na mão, até o corpo do texto. Observamos uma 

cadência na repetição do “ão”, do “sem-fim” e a sonoridade – provocado pela 

aliteração – presente, por exemplo, em: “O limão esbarrou no sem-fim: cinza-

pardo”. 
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A presença da figura verbal se dá na relação de metáfora e de 

paronomásia presentes na narrativa, sendo elas construídas por relação de 

semelhança (PALO; OLIVEIRA, 2006). 

Traçada a distinção de figura sonora e verbal, caminhamos na 

exemplificação do conceito ao qual nos referimos como figura visual. Vejamos 

sua definição: 
 
As figuras visuais, por sua vez, terão por objeto a construção de formas 
analógicas através de semelhança e do contraste entre linhas, figuras, 
planos, cores, espaços. Aí, no universo das próprias possibilidades de 
formas visuais, reside a informação de que não tem nenhum 
compromisso de fidelidade à reprodução dos objetos existentes na 
realidade visível; ao contrário, opõe-se a qualquer representação 
verossímil que tente dar a ilusão de realidade através da perspectiva e 
da centralização na linha do horizonte, que divide o quadro em dois 
planos básicos: o primeiro, frontal (figura), e o secundário e mais 
distante (fundo) (PALO; OLIVEIRA, 2006, p. 19). 

 
Essa definição nos aproxima do que estamos definindo como imagem. 

Na análise desta pesquisa, olhamos para a imagem como elemento de 

representação visual. No entanto, compreendemos ser indissociável entender 

imagem como representação da mente (PALO, 2012, p. 191). A imagem, como 

linguagem visual, oferece possibilidades de leitura e de intenção narrativa, do 

mesmo modo que os artifícios da linguagem verbal oferecem em sua 

composição. 

Sabendo que Uma noite muito, muito estrelada e A princesinha medrosa 

existem de forma a compor narrativas em relação sinérgica entre texto verbal e 

imagético, reconhecemos essas narrativas como elementos do livro ilustrado, 

que pode ser considerado, na atualidade, como um gênero em construção, uma 

linguagem literária ou uma linguagem híbrida entre estas narrativas. 

No entanto, a ilustração no livro infantil não assume uma função narrativa 

autônoma ou complementar há muito tempo. A princípio, como alerta Palo 

(2012), a ilustração acompanhava o texto verbal com finalidades didáticas e 

cognitivas do livro. Em muitos livros infantis, encontramos a ilustração com 

funções de redundância em relação ao texto verbal, dispensando uma unicidade 

em sua edição e não criando um vínculo entre imagem e texto verbal, 

possibilitando diferentes ilustrações para diferentes edições. 

Os contos de fadas publicados por diferentes editoras e autores 

enfrentam esta questão de fidelidade na relação entre palavra e imagem, 
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passando a alterar tanto a narrativa verbal quanto a ilustração, recriando a 

história de um livro com ilustrações, em uma instância de repetição palavra e 

imagem. Por exemplo, quando utilizam a ilustração apenas como recurso em 

redundância, o que podemos observar no conto “A bela adormecida”, 

originalmente escrito por Jacob e Wilhelm Grimm, os irmãos Grimm, podemos 

especificar o momento que antecipa o encontro da princesa com a bruxa e o 

tear, no qual a menina fura o dedo na agulha; em diferentes livros, a exploração 

deste momento da narrativa encerra-se na imagem que mostra exatamente o 

que o texto já apresenta. 

O livro ilustrado entra em um estado de jogo que necessita do leitor para 

estabelecer as relações entre a palavra e a imagem, e aqui está uma distinção 

fundamental entre livro com ilustração e livro ilustrado. 
 
Trata-se do leitor criança que entra em cena e, ao interagir, testemunha 
uma cumplicidade necessária para deslanchar a significação do texto 
verbal, além do suporte e da materialidade, independente do gênero 
em que possa se situar. Espaço aberto que convive, no livro infantil, 
com seu design gráfico e plástico, no trabalho das imagens, desde a 
capa ilustrada, as manchas tipográficas, o desenho de cada página, e 
o diálogo que o autor constrói entre a figura e a não figura da palavra 
na narrativa (PALO, 2012, p. 195). 
 

De forma geral, pode-se afirmar que os crescentes estudos acerca do 

livro ilustrado (HUNT, 2010; RAMOS, 2010; NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011; 

LINDEN, 2011; SANTAELLA, 2012) prezam pela discussão do jogo literário entre 

a palavra e a imagem, bem como a relação com o seu projeto gráfico. O livro 

ilustrado vai assumindo diferentes ramificações e conceitos diante de cada 

teórico, podendo ser esta sinergia entre o texto verbal e o ilustrado, por exemplo, 

em complementariedade ou contradição. 

São a palavra e a imagem o que chamamos aqui de visível e de invisível. 

O maravilhoso está presente no verbo, na ilustração, na construção das 

personagens e do espaço que as situam. 
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2.2  Território verbal e imagético: o maravilhoso na construção da 
personagem  

 

Odilon Moraes, ao propor a escritura do livro A princesinha medrosa, 

com acuidade e sutileza, utiliza-se do sobrenatural para tecer a narrativa. É neste 

domínio das funções e de sua superação que é concedido à personagem emergir 

ao maravilhoso por meio da narrativa verbal e imagética. 

O narrador situa-nos no tempo da história ao trazer para a primeira 

interação verbal da história a expressão Era uma vez, como foi apontado no 

primeiro capítulo, determinante esta não encontrada na imagem. É nesse espaço 

de tempo indefinido pela narrativa verbal e apresentado pela narrativa imagética 

que podemos vir a construir as características da personagem: a princesa 

medrosa. 

Moraes não falta com diálogo entre o verbal e a imagem. Ao analisarmos 

a capa do livro, unimos elementos que respondem à organização de um 

panorama das características da personagem na narrativa, isto é, ao 

compreendermos a narrativa do livro contemporâneo, não podemos negligenciar 

que existem diferentes propostas e projetos gráficos que consideram a capa do 

livro já o início da história, sendo esta parte constituinte da narrativa a ser 

explorada. Segundo Alan Powers (2008), 
 
O descaso pelas capas de livros resulta de uma disputa entre a palavra 
e a imagem nos processos de edição e de leitura. A tendência de as 
crianças lerem ilustrações, e não texto, implicou a visão de que capas 
atraentes demais degradam conteúdos importantes – paradigma que 
talvez ainda seja corrente no caso das publicações acadêmicas. As 
crianças, porém, não fazem uma separação tão automática entre a 
forma e o conteúdo, e podem estabelecer um vínculo emocional com 
um livro do mesmo modo como fariam com um brinquedo. A capa pode 
desempenhar funções diversas nessa conjunção. No caso do livro 
ilustrado, ela pode servir de amostra das delícias que virão – uma 
espécie de janela para um mundo interior, mas não necessariamente 
a mais valiosa delas (2008, p. 6). 

 
A capa de Odilon Moraes explicita a colocação de Alan Powers, 

desempenhando a função de instigar o leitor sobre as características e percalços 

da personagem da história. Sobre a personagem na janela, não sabemos nada, 

e nem ao certo se quem aparece na capa é a princesa. Ela carrega em sua 

cabeça uma coroa que tem como significado, em geral, conferir a quem a usa 
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um status, uma situação de poder, o que leva à compreensão de uma hierarquia 

social, uma soberania. 

Assim, o leitor que está de frente para o livro vê: uma capa-muro, com 

uma janela aberta e uma tentativa de apresentação da personagem. Abaixo da 

janela o título que anuncia um pouco desta personagem: A princesinha medrosa. 

Do lado de dentro da capa-muro, saberemos ao abrir o livro como essa 

personagem está arquitetada pelo autor ilustrador. 

Figura 23 – Capa do livro A princesinha medrosa 
 

 
Fonte: MORAES, 2017 

 
Propp, no livro Morfologia do conto maravilhoso, ao apresentar as 

situações em que a personagem da princesa tem designada alguma função, é 

assinalado que, geralmente, quando precisa agir frente a um problema, ela 

possui um instrumento que auxilia a ação: seu lenço é usado para estancar 

ferida, a princesa passa por uma prova de coragem/ agilidade/ força, ela é 

capturada e um herói precisa enfrentar desafios externos para salvá-la. O título 

A princesinha medrosa apresenta ao leitor impressões que podem vir a contrariar 

o estereótipo construído histórica e socialmente da personagem da princesa. 

Partindo dessa compreensão de ruptura com a forma proppiana, o que 

o texto verbal pode então revelar e construir ao leitor quanto à identidade do 

maravilhoso em relação à personagem da princesinha medrosa? Consideremos 

antes esta construção em relação ao enredo, pois, para compreender a 

construção identitária da personagem, segundo Antonio Candido (2014), é 

necessário o entendimento da construção do enredo no romance. 
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Segundo Candido, 
 
Geralmente, da leitura de um romance fica a impressão duma série de 
fatos. É uma impressão praticamente indissolúvel: quando pensamos 
no enredo, pensamos simultaneamente nas personagens; quando 
pensamos nestas, pensamos simultaneamente na vida que vivem, nos 
problemas em que se enredam, na linha do seu destino – traçada 
conforme uma certa duração temporal, referida a determinadas 
condições de ambiente. O enredo existe através das personagens; as 
personagens vivem no enredo. Enredo e personagem exprimem, 
ligados, os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os 
significados e valores que o animam. (CANDIDO, 2014, p. 53). 

 
Candido compreende em sua análise a relação da personagem com o 

enredo, antecipando, porém, o conceito aplicado ao romance. Mesmo 

reconhecendo que podemos subsidiar a descrição e conceito de personagem 

através do apontamento de Candido, salientamos que estamos, nesta pesquisa, 

trabalhando com o gênero narrativo do conto, que apresenta singulares 

distinções com o romance. 

Com a finalidade de estabelecer as diferenças entre o conto e o 

romance, analisemos a afirmação de Reis em relação às características 

atribuídas ao romance: 
 
Por ser naturalmente propenso à representação do real, o romance 
pode consagrar-se a espaços que, reconhecidos como existentes pelo 
leitor, consolidam uma imagem associada a certos romancistas; as 
cidades de Lisboa, do Porto, de Londres ou de Paris são reconhecidas 
em função de descrições que se leem nos romances de Eça, de 
Camilo, de Balzac, de Eugène Sue ou de Dickens (cf., quanto a estes 
últimos, Moretti, 1998: 77 ss.). A partir daqui o espaço do romance, 
pela sua amplidão e pelo pormenor com que é descrito, revela 
potencialidades consideráveis de representação social, económica e 
até urbanística, em conexão com as personagens que o povoam e com 
o tempo histórico em que vivem. (REIS, 2018, p. 434). 
 

Em contraponto a essas características do romance, o conto de fadas 

assume a representação da fantasia elegida em sua genuína atmosférica 

mágica. O “Era uma vez” dá lugar à inexatidão do local, podendo ser qualquer 

tempo em qualquer lugar. 

Segundo Cortázar (1971, p. 404 apud REIS, 2008, p. 67), o romance e 

o conto podem, de maneira análoga, comparar-se ao cinema e à fotografia “[...] 

na medida em que um filme é, em princípio, uma ‘ordem aberta’, romanesca, 

enquanto uma fotografia conseguida pressupõe uma estrita limitação prévia [...]”. 

Essa analogia dá-se por Cortázar conduzir a discussão para o campo técnico do 
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instrumento que registra, trazendo a reflexão que a fotografia se limita em 

formato pelo campo reduzido que a câmera capta. No entanto, não é esse 

recorte da fotografia que a faz menos intensa, segundo Reis, mesmo que “O 

tratamento do tempo no conto e o número e a estatura das suas personagens 

obedeçam a esta redução de campo, [...] ela não prejudica necessariamente a 

densidade e o significado humano que no conto podemos encontrar” (REIS, 

2008, p. 68, grifo do autor). 

Isto posto, consideramos que a história de Odilon Moraes constrói, em 

simultaneidade, a figura da personagem neste campo do maravilhoso que 

estamos percorrendo. Essa construção é perpassada por elementos que 

conduzem para a narrativa, a verbal e a ilustrada, a atmosfera que estamos 

tecendo para a análise. Assim, faz-se necessário debruçarmo-nos sobre a 

composição quanto à intencionalidade do tempo medieval em que se passa a 

história em diacronia, a presença do mito e do maravilhoso na palavra escrita e 

nas ilustrações, a narrativa em 3ª pessoa e a mudança da personagem em 

contato com o maravilhoso. 

A princesinha medrosa se passa em uma diacronia diferente da de Uma 

noite muito, muito estrelada. Odilon Moraes insere na atmosfera da narrativa de 

um tempo medieval que se constrói por elementos que levam a tal ambientação 

e, estas características juntas, nos oferecem essa premissa. 
 

Então ela ordenou que todas as luzes do palácio ficassem acesas dia e 
[noite... 

...e depois que fizessem o mesmo com todas as luzes da cidade 
... e ainda que o Sol brilhasse o tempo todo em seu reino. 

... (MORAES, 2017, s.p.) 
 

Ao analisar a diacronia da história, atentemo-nos na organização da 

narrativa escrita e nas palavras que marcam o espaço: reino e palácio. Os contos 

de fadas, em seu “há muitos e muitos anos atrás”, estabelecem essa 

verossimilhança com o espaço de algum lugar, desenvolvendo a história em seu 

reinado e com as pessoas ao redor em seu vilarejo. 

Para compreender a sociedade medieval, a qual é representada em A 

princesinha medrosa, os aspectos sócio-histórico-culturais fazem-se presentes 

e, são a eles que recorremos para a construção do ambiente da história e para 

compreender a figura da personagem da princesa em seu espaço-tempo. 
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Para além das características do espaço físico, estabelecemos também 

aspectos religiosos que estavam presentes nas narrativas da época, bem como 

uma sociedade baseada em um sistema feudal, rural e autossuficiente. 

Estas características ficam acentuadas ao observarmos as ilustrações 

de Moraes: 

 
Figuras 24 a 26 – Presença do dia em A princesinha medrosa 
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Fonte: MORAES, 2017, s.p. 

 

Assim, a sequência de ilustrações apresentada estabelece relações 

sociais do reinado e as casas ao redor, um pequeno vilarejo. Na segunda 

ilustração dessa sequência, é-nos apresentado o espaço onde a produção e o 

trabalho rural acontecem: ao redor do palácio, dentro do reinado da princesa. O 

espaço molda-se na tentativa de compor a personagem em uma ambiência 

medieval, em sua tradição e associa-se às histórias tradicionais dos contos de 

princesas e de príncipes. Além disso, a representação da princesa ajoelhada, 

com as palmas das mãos unidas, assemelha-se à posição de oração, o que, 

como já citado, refere-se à essência religiosa cristã do período medieval e da 

atualidade.  

Organizando-se, então, o espaço físico em que se enlaça o enredo de A 

princesinha medrosa e retomando Candido – “[...] quando pensamos no enredo 

pensamos simultaneamente na personagem [...] na vida que vivem, nos 

problemas que se enreda” (2014, p. 53) –, debruçamo-nos na particularidade do 

visível exposto por Moraes. O visível está na narrativa verbal. 

Desde a pré-história sabemos que o ser humano busca eternizar sua 

linguagem em uma marca escrita, seja em rochas, pedras, folhas ou outros 

materiais acessíveis, até que chegamos ao códex. Não foi diferente com os 

contos, que passaram da oralidade para o registro visível e duradouro da palavra 

escrita. 
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A crer em sua biografia, Hans Christian Andersen era um grande 
contador de história: amava inventá-las para as crianças com quem 
convivia, e depois as escrevia para publicação na imprensa ou em livro. 
Tivesse ele se limitado a apenas contar tais histórias ao seu pequeno 
auditório fascinado e o mundo não teria conhecido a grande literatura 
infantil por ele criada e, hoje, universalmente celebrada. (COELHO, 
2000, p. 66). 
 

Assim, o que aconteceria aos contos se não tivessem sido escritos e 

divulgados? Temos hoje um grande catálogo de contos de fadas que respondem 

às formas analisadas por Propp e que continuam passando por gerações, sendo 

reescritos, contados e estudados. 

A princesinha medrosa nasce em um códex na contemporaneidade e 

traz em sua narrativa dilemas e questões humanas, assim como os contos 

tradicionais, em um movimento contrário, mas sempre expresso na linguagem 

da arte. Em 2017, o livro vira peça teatral dirigida pelo ator e dramaturgo Kiko 

Marques. 

A potência narrativa da oralidade impressa na marca verbal do livro, 

segundo Palo e Oliveira (2006), acentuam que 
 
Enfrentar a oralidade é por em crise os tradicionais discursos literários, 
tal como o Modernismo e, em certa medida, o próprio Romantismo já 
o fizeram. É inaugurar um novo modo de narrar e de escrever. Narrar 
no mesmo tom e compasso do viver – escreviver –, de tal forma que 
não haja mais distância entre quem narra, o que narra e quem lê. Esse 
momento de sintonia é o que buscam os textos de literatura infantil, de 
modo a construir uma cena inclusiva a pelo menos três vozes – 
Narrador, Mensagem e Receptor – que interagem simultaneamente 
num intercâmbio de contínuas experiências em reciclagem (2006, p. 
45, grifo do autor). 
 

É a presença do escreviver na narrativa que potencializa as três vozes 

no qual a mensagem ali impressa no objeto livro cria o espaço sinérgico entre o 

leitor, a personagem e a narrativa, sendo construção da personagem em Moraes, 

como citado por Palo e Oliveira, “contínuas experiências em reciclagem”. 

Faremos uma divisão simbólica na história A princesinha medrosa, que 

chamaremos de parte A, que se refere ao momento antes da princesa perder-se 

da comitiva e de parte B, o trecho após a princesa se perder. 
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Figura 27 – Divisão simbólica: momento que a personagem se perde da comitiva 
 

 

Fonte: MORAES, 2017, s.p. 

 
Neste limiar da história, conseguiremos analisar as marcações que 

traduzem a construção-desconstrução-construção da personagem e afirmar 

quanto à passagem da mesma, que ela é síncrona quanto a sua instalação na 

narrativa. Para Foster, 
 
as personagens narrativas podem ser divididas em dois grandes 
grupos: 1. Personagens Planas – ou seja, personagens lineares, 
definidas por um único traço, imutável ao longo da obra toda. 2. 
Personagens Redondas – isto é, entidades complexas, multifacetadas, 
imagens ao mesmo tempo totais e particularíssimas do homem. (apud 
SEGOLIN, 1978, p. 27). 
 

 Considerando a princesinha uma personagem redonda, isto é, 

assumindo sua complexidade e particularidade, podemos analisar a 

transformação do mito na palavra escrita diante desta marca simbólica no livro, 

que nos abre margem para identificar as transformações da personagem. 

A personagem é construída pelo mito presente na narrativa e é por este 

mesmo elemento que ela se transforma, elaborando-se, assim, pela narrativa 

verbal, estendendo os aspectos e as características diacrônicas a um tempo 

medieval, rompendo com características e com os mitos em superação de sua 

nobreza explícita nas passagens da narrativa verbal. 

Um dos elementos interessantes de ser ressaltado, e que talvez possa 

passar despercebido numa primeira leitura, é o fato da palavra Sol estar com a 

inicial maiúscula, o que lhe atribui, na narrativa, lugar de personagem, passa de 

nome comum a nome próprio. O Sol tem vida humanizada. Além de boca, nariz 
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e olhos, ele pode ser “mandado” pela princesa. Ela tem sob seu poder tudo que 

está ao redor, tudo o que lhe é material ou que tem vida.  

O sol, como já discorrido aqui, é elemento no mito. Quando a 

personagem intervém no curso natural do sol de brilhar de dia e passar a brilhar 

dia e noite, e atribui a ele um nome próprio, o elemento maravilhoso nos salta 

aos olhos. A sutileza como a história é conduzida nos coloca na redoma dos 

contos e a leitura se dá em uma transposição de curso, agora, natural. 

 
Figura 28 – Princesa ordenando ao Sol que brilhe o tempo todo no reino 

 

 
Fonte: MORAES, 2017, s.p. 

 
Sabemos que a princesa é mandona e medrosa, autoritária e sozinha, e 

vai, ao longo da narrativa verbal, costurando sua personalidade através do que 

o narrador nos conta. Outra construção da personalidade se dá em relação ao 

texto verbal que se apresenta refere-se a forma como as as frases vão 

aumentando conforme caminha com a personagem na história e o mesmo 

movimento acontece na ilustração conforme a princesa se despe de seus medos 

e enfrenta o que a assola: o medo da solidão. 

São 12 páginas, até que nos deparamos com esta imagem da princesa: 
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Figura 29 – Primeira aparição da princesa de corpo inteiro na narrativa 

Fonte: MORAES, 2017, s.p. 
 
A ilustração da princesa de corpo inteiro demora a aparecer: 

anteriormente, aparece apenas a cabeça, a mão ou a caudado manto que a 

cobre. No decorrer da narrativa verbal, é possível perceber um crescimento no 

texto e na presença da imagem da princesinha. Simbolicamente, o despir-se do 

medo caminha junto com despir-se do manto que a esconde, dando abertura ao 

texto que acompanha este processo paralelo de construção da personagem.  

 Todo esse revestimento é traduzido em ásperas palavras às pessoas 

que estão ao seu redor: “Então ela ordenou que todas as luzes[...]”, “Então 

ordenou à todos que viesse [...]”, “Então ordenou que todos trabalhassem [...]” 

(MORAES, 2017, s.p., grifo nosso), encobrindo, pelo tom autoritário, seu medo, 

sua fragilidade. 

A personagem da princesinha estrutura-se em uma linguagem tal qual é 

a fala: a ordem. Se na dimensão da fala é preciso compreender a natureza de 

sintagma e paradigma para produzir uma frase compreensível, podemos 

ambientar em situação análoga que a força motriz que impulsiona a personagem 

a ter controle sobre a situação que a aflige é a ordem, deslocando o controle que 

não consegue ter de seu interior (sentimentos) para o exterior.  

É nesta tensão imposta entre o medo e a ordem que estabelecemos a 

quebra na narrativa em relação à segunda parte. Podemos desfragmentar a 

construção da personagem até aqui construída através do mito e de suas 

intervenções diretas no sagrado. A profanação dessa sequência de elementos a 
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leva para uma desfragmentação de personagem dentro da narrativa do 

maravilhoso e conduz à sua reconstrução. 

Notemos que, assim que a princesinha se perde da comitiva, ela 

embarca em uma viagem sozinha, “desesperada, embrenhou-se na mata até 

encontrar alguém que pudesse ajudá-la” (MORAES, 2017, s.p.). Neste momento 

do texto verbal, está posto o problema da personagem: se encontra perdida. É 

aqui que é alertado ao leitor que a personagem poderá deparar-se com um 

mediador, como construído nas análises do maravilhoso tratadas por Propp. É 

este que auxilia a personagem principal a superar e ultrapassar seus conflitos.  

Podemos ainda observar na construção textual que apresenta um 

momento de tensão e se acalma em uma organização que conduz a leitura para 

algo interior: “Ao chegar a uma pequena nascente, deu com/ Um garoto que 

descansava de seus afazeres.” (MORAES, 2017, s.p.). 

O texto verbal de Moraes assume outro caminho narrativo e apresenta-

se ao leitor no visível e dizível do texto. O que o narrador passa a contar é parte 

pungente da (re)construção da princesinha medrosa. Para Barthes, o que é 

tecido em um texto se constrói e dissolve-se no sujeito que o manipula: 
 
Texto quer dizer Tecido; mas, enquanto até aqui esse tecido foi sempre 
tomado por um produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se 
mantém, mais ou menos oculto, o sentido (a verdade), nós acentuamos 
agora, no tecido, a ideia gerativa de que o texto se faz, se trabalha 
através de um entrelaçamento perpétuo; perdido neste tecido – nessa 
textura – o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se dissolve ela 
mesma nas secreções construtivas de sua teia. Se gostássemos de 
neologismos, poderíamos definir a teoria do texto como uma hifologia 
(hyphos é o tecido e a teia da aranha) (2015, p. 74). 
 

Assim, a partir do neologismo proposto por Barthes, o processo de 

hifologia acontece no decorrer deste conto. Vemos este tecido de palavras, ou 

costuradas as palavras, em um manto de medo e poder, desmanchar-se no 

puxar de um fio que despe este texto e apresenta, na viagem ao desconhecido, 

uma nova ancoragem à construção da personagem.  

A personagem chega a uma pequena nascente e encontra alguém que 

descansa. O enfoque nesse ponto é para trazer a marca ao texto que os 

endereça à relação de pequenez da princesa se comparada ao mundo, 

relacionando com as questões míticas do Universo ou indicando esse novo início 

de percepção da personagem; por exemplo, ao pensar no nascer, no começo. O 
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texto poético não precisa estar explicitado nessa marca textual, ele pede a 

construção do leitor neste processo de leitura dos códigos e de compreensão de 

sua narrativa. 

No prosseguir do diálogo entre a princesa e o menino deitado à beira da 

nascente, é apresentado ao leitor o primeiro contato direto da princesa com as 

estrelas, mesmo reconhecendo que não era possível vê-las, pois anteriormente 

ela havia ordenado que o sol brilhasse o tempo todo. Existe uma potência poética 

do maravilhoso representada substancialmente neste intervalar do possível e do 

imaginário. Entre o real e o mistério mágico. 

Figura 30 – Princesa deitada ao lado do menino que acabara de conhecer 

 
Fonte: MORAES, 2017, s.p. 

 
A potência literária do sobrenatural que se apresenta em presença no 

texto e mostra-se na contínua construção da personagem, quando ela não mais 

projeta medo, ordens ou transgride os mitos. Assim que a princesa encontra o 

caminho de volta ao castelo, ela dilui a forma de falar sempre ordenando; é seu 

primeiro direcionamento às pessoas que ali estão, apresentado no texto verbal 

como uma mudança de postura: “Encarregou, então, os arquitetos do reino/ de 

construir uma linda fonte dentro do palácio,/ para dormir segura ao som das 

estrelas” (MORAES, 2017, s.p., grifo nosso). 

A sutileza narrativa coloca o texto verbal nesse processo de mudança 

na construção da princesa medrosa. Ela não mais ordena, mas começa o 

discurso em um movimento de encarregar. A escolha das palavras que tecem o 

discurso é imprescindível na construção do texto literário que pulsa a relação do 
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leitor na composição como sujeito desta história: uma linguagem em mutação. 

No dicionário, ordenar está relacionado com prescrever, determinar, instaurar; 

enquanto encarregar está mais próximo de confiar, atribuir, transferir. Uma 

mudança semântica sutil marcada no texto, mas que encaminha sua tessitura 

para a poética encantadora na construção da personagem nesta linguagem. Uma 

mudança semântica sutil marcada no texto, mas que encaminha sua tessitura para a 

poética encantadora de quem agora dissipa o medo e então... confia 
 

2.3 Texto verbal e imagem: a construção da narrativa a partir do 
maravilhoso 
 

Se antes estávamos chamando a atenção para a personagem que se 

constrói e desconstrói frente ao mítico no maravilhoso, em Moraes, debruçar-

nos-emos agora em Liao com o intuito de perceber como se dá essa construção 

do maravilhoso em Uma noite muito, muito estrelada. 

A narrativa de Liao tem, no cerne de seu discurso, proximidade com a 

de Moraes: uma personagem com questões existenciais latentes no seu ser, e 

quem a ajuda a perceber estas questões é um doador, personagem que surge 

na história e ganha força narrativa. O atenuante em Liao é perceber como esta 

relação se enraíza e materializa nas ilustrações e no pertinaz diálogo com as 

artes plásticas, notadamente com René Magritte e com Van Gogh. 

Deixaremos para discorrer sobre a capa do livro posteriormente, quando 

debruçaremos o nosso olhar para outras composições internas à história. 

Convidamos, no entanto, agora, para refletirmos sobre o fazer da imagem e seu 

olhar para nós, em sua ação mimética do olhar, na ação inversa durante a 

história. Ao tentar ler as ilustrações, o quanto olhamos o que nos olha e o que 

isso nos conta sobre a personagem que está presente na narrativa? 

Em Liao, a folha de guarda e a última folha, antes da quarta capa, são 

imagens das duas personagens em página dupla, olhando, em composição de 

foto de retrato, para fora do livro. O ilustrado é o topo da cabeça (close) até o 

pescoço, e nada mais do corpo. 
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Figuras 31 e 32 – Imagem da menina e do menino no início e no final do livro 

 

 
 

 

Fonte: LIAO, 2011, s.p 

 
Em Chapeuzinho vermelho, a pergunta seria: “por que estes olhos tão 

grandes?” E a resposta do lobo, vestido de vovó, seria: “São para te ver melhor”. 

Metaforicamente, sabemos dos desdobramentos que Perrault propunha com 

esta narrativa dos olhos, orelhas e bocas grandes e com a condição moral ao 

final da história: “meninas não devem andar sozinhas por aí”, como explica 

Bettelheim (2018). 

Pode ser que a personagem tenha ouvido esta história e imbuída nesta 

convicção apresenta-se ao leitor por trás de uma grade. Mas os olhos, os olhos 

continuam a retratar algo, esculpidos no silêncio. O que podem eles nos falar? 

Roland Barthes, em A câmara clara, ao discorrer sobre a fotografia 

afirma que 
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Pode ser que eu seja olhado sem que eu saiba, e disso eu ainda não 
posso falar, já que decido tomar como guia a consciência de minha 
comoção. [...] Ora, a partir do momento que me sinto olhado pela 
objetiva, tudo muda: ponho-me a “posar”, fabrico-me instantaneamente 
em um outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem. 
[...] Sem dúvida, é metaforicamente que faço minha existência depender 
do fotógrafo. Mas essa dependência em vão procura ser imaginária (e 
do mais puro Imaginário), eu a vivo na angústia de uma filiação incerta: 
uma imagem – minha imagem – vai nascer: vão me fazer nascer de um 
indivíduo antipático de um “sujeito distinto”? Se eu pudesse “sair” sobre 
o papel como sobre uma tela clássica, dotado de um ar nobre, pensativo, 
inteligente, etc.! (1984, p. 22). 

 
Temos nessa passagem o que Barthes projeta enquanto ser que é 

olhado, retratado pela lente objetiva que o fotografa. O ilustrador registra a 

personagem por meio de seu pincel, tinta, quiçá lousa digital. Projeta ali, em 

materialidade, a existência de outro alguém que habitava, antes de ser em cores, 

um papel em branco. 

A narradora da história, também personagem em destaque, se 

apresenta para o leitor desde o começo. Ela está ali, a observar, a narrar o que 

lhe acontece. Nos conta da sua vida, coloca-nos para ver da sua perspectiva de 

vida: 

 
Antes de fazer seis anos, eu morava com meus avós numa 

Montanha distante. As estrelas de lá são enormes e muito, 

Muito brilhantes. 

Fonte: LIAO, 2011, s.p 

 

Ao contrário da princesinha medrosa, que demoramos a conhecer, esta, 

em Liao, está ali. Posta a lhes contar uma história. Ela olha, observa, convida a 

continuar. Ao virar a página, está assinado um contrato entre o leitor e a 

personagem de que ela o acompanhará e cabe ao leitor seguir ou ficar. Sua vida 

está aberta, em um convite verbal ao leitor, para ir conhecendo-a: 

 
Naquela época, eu sentia bastante saudade dos meus 

Pais, que moravam na cidade. 

Agora sinto muita falta do vovô que vive na montanha, 

E da vovó, que está no céu. 

Fonte: LIAO, 2011, s.p 
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O texto verbal, que convida o leitor a conhecer a personagem, dialoga 

com a imagem. Em contrapartida, voltando às ilustrações que as personagens 

se apresentam frente a frente com leitor, que ratifica e intensifica o olhar das 

personagens para seus receptores. Tem uma condição imagética que se coloca 

entre o receptor e o interlocutor. 

Para Georges Didi-Huberman, 
 

É que a visão se choca sempre com o inelutável volume dos corpos 
humanos. In bodies, escreve Joyce, sugerindo já que os corpos, esses 
objetos primeiros de todo conhecimento e de toda visibilidade, são 
coisas a tocar, a acariciar, obstáculos contra os quais “bater sua 
cachola” [...]; mas também coisas de onde sair e onde reentrar, 
volumes dotados de vazios, de cavidades ou de receptáculos 
orgânicos, boca, sexo, talvez o próprio olho. E eis que surge a 
obsedante questão: quando vemos o que está diante de nós, por que 
uma coisa sempre nos olha, impondo um em, um dentro? “Por que 
em?” pergunta-se Joyce (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 30, grifo do 
autor). 
 

A imposição do olhar, essa coisa que nos olha, como explica Didi-

Huberman, é algo indecifrável. O que nos olha? Percebemos que as 

personagens estão em uma grade, o que pode significar um caminho, uma 

passagem ou ainda uma prisão, há a possibilidade do tocar, adentrar e perceber 

o que se passa, como os olhos que veem através da grade também enxergam o 

aqui, o lado de fora, o leitor. 

Em silêncio, a personagem se apresenta e se estabiliza no instante da 

página e é na epígrafe, na página seguinte, que Liao continua a conduzir o 

convite, provocando a tensão ao corpo do leitor, ao movimento interartístico e ao 

contemplar os mistérios pertencentes ao Universo:  

 
Contemplar a noite estrelada de cabeça erguida 

 Faz o mundo ficar grande muito grande 

                     (LIAO, 2011, s.p.). 

 
Observamos, à vista dessas considerações, que a personagem se 

constrói em ação com o leitor, no diálogo do convite e da ação da escolha em 

virar a página em continuar, isto é posto desde o início, de maneira explicita ao 

leitor. Diferente de Moraes em que este, ao concordar em virar a página vai em 

busca de conhecer a princesinha que se esconde. 
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A singularidade iminente em Liao é a atenuação propositiva na 

construção das personagens em ação interartística e mimética, presente de 

modo substancial e orgânico na relação intrínseca da narrativa situacional da 

jornada do herói com as obras de arte referenciadas em Van Gogh e René 

Magritte. 

Walter Benjamin, no texto A obra de arte na era da reprodutibilidade 

técnica, discorre acerca da obra de arte na tradição e as mudanças temporais 

do trato com a mesma, a aura da obra artística e as possibilidades em sua 

reprodução. 
 

Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua aura, é a característica 
de um tipo de percepção cuja capacidade de captar “o semelhante no 
mundo” (Johannes V. Jensen) é tão aguda, que graças a reprodução 
ela consegue captá-la até no fenômeno único. Assim se manifesta na 
esfera sensorial a tendência que na esfera teórica deixa-se na 
importância crescente da estatística. Orientar a realidade em função 
das massas e as massas em função da realidade é um processo de 
imenso alcance, tanto para o pensamento como a intuição. (2012, p. 
184, grifo do autor). 
 

Captamos o semelhante no mundo e adentramos a obra de arte como 

substância da vida narrada em Liao. As personagens passam a integrar as 

obras, em forma de chiste, de releitura, ou em observação em movimento fluido 

e de fora da tela representada. Liao traduz a técnica e a sintaxe utilizada por 

esses pintores e faz delas parte da composição em sua narrativa. 

Isto posto, analisaremos o encontro da jornada das personagens e a 

construção da personagem na subversão do tradicional, do artístico em sua 

resplandescência intocável e a proposta em reconstrução ao inserir em 

reprodutibilidade telas em seu estado puro e ressignificado pelo elemento 

maravilhoso, profanado no contemporâneo. Para tal, alguns recortes e escolhas 

serão necessários. Utilizaremos para a análise as obras citadas por Liao na ficha 

catalográfica, a saber: “Noite estrelada” (1889), de Van Gogh, e “O túmulo dos 

lutadores” (1960), “Os amantes” (1928), “O filho do homem” (1964) e “A 

descoberta do fogo” (1935), de Rennè Magritte. 

A capa do livro Uma noite muito, muito estrelada, compõe com o título 

da tela “Noite estrelada”, de Van Gogh, uma imersão em outra tela do pintor não 

citada por Liao: “Noite estrelada sobre Ródano” (1888). 
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Figura 33 – Noite estrelada sobre Ródano, Van Gogh, 1888 

Fonte: Wikipédia 

 
 
 

Figura 34 – Noite estrelada, Van Gogh, 1889 
 

 
Fonte: Wikipédia 

 

Figura 15 – Capa de Uma noite muito, muito estrelada, de Jimmy Liao 
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Fonte: LIAO, 2011, s.p. 

 
As figuras 34 e 35, telas de Van Gogh, respectivamente pintadas em 

1888 e 1889, são constituídas por elementos que estão transfigurados na figura 

15, tanto na imagem, quanto na potência de seu título.  Em Noite estrelada sobre 

Ródano podemos observar a presença do barco, das pessoas e das estrelas, 

composição similar presente em Liao: as estrelas, seguindo um padrão técnico 

de pintura similar à Van Gogh. Em Noite estrelada, de Van Gogh, vemos sua 

representação em Liao, além da técnica em movimento da neblina, o superlativo 

empregado: Uma noite muito, muito estrelada. 

Desta maneira, destacamos diferentes modos para compreender e 

analisar criticamente a confluência entre artes apresentadas nas marcas 

pictóricas de Liao e de outros artistas. 

Para tecermos considerações da crítica literária e da dimensão artística 

presente em um livro ilustrado ou outra linguagem literária, trabalharemos com 

o conceito do distanciamento para olhar e poder ver sua completude. A exemplo, 

nos afastamos da capa de Uma noite muito, muito estrelada e nos aproximamos 

dos seus detalhes, da sua composição, da montagem. 

Para Didi-Huberman, 
 



 72 

Distanciar seria mostrar mostrando que se mostra, e assim dissociando 
– para melhor demonstrar a natureza complexa e dialética do que se 
mostra. Neste sentido, distanciar é mostrar, isto é, desunir as evidências 
para melhor unir, visual e temporal, as diferenças. No distanciamento é 
a simplicidade e unidade das coisas que se tornam longínquas, ao passo 
que sua complexidade e sua natureza dissociada passem ao primeiro 
plano (2017, p. 63). 
 

Destarte, a indicação de Didi-Huberman perfaz o sentido tomado nesta 

análise: no ato de nos distanciarmos do trabalho de Liao, percebemos o que está 

impresso em sua montagem, analisando suas cores, sua perspectiva e sua 

sensação do momento. Ao observar esta mutação da imagem e a ausência da 

aura em sua significação histórica do artista, Liao remonta, por meio de 

estruturas clássicas da história da arte, de maneira interartística, seu novo 

processo de ilustrar. A capa do livro é um convite para ver e se distanciar para 

poder olhar em sua complexidade. 

Quando trazemos para a pesquisa “Noite estrelada sobre Ródano”, de 

Van Gogh, estamos apresentando esta arte a partir de sua representação na 

desmontagem que Liao fez dela. Existe um processo de desmontagem na obra 

de Van Gogh e remontagem para seu livro: na tela há um mar, duas pessoas à 

beira-mar, barcos na maré e uma noite muito, muito estrelada. Em Liao, temos 

os mesmos elementos, mas agora com a imersão das personagens dentro do 

barco. A perspectiva que olham a noite é de outro lugar, as estrelas ali 

representadas estão mais próximas da técnica aplicada em “Noite estrelada 

sobre Ródano” do que em “Noite estrelada”, trabalhando assim com as 

semelhanças e diferenças que compõem em sua complexidade, na atmosfera 

de uma noite. 

As personagens trazem essa dimensão da água, do lago, presente em 

“Noite estrelada sobre Ródano” e a expectativa em admirar a natureza presente 

em sua viagem, uma poética entre a lembrança e o curso da vida pelo ritmo das 

águas: 

 
Vovô segurava minha mão ao atravessarmos a floresta silenciosa. 

No final dela há um lago muito bonito. 

Vovô sempre remava até o meio dele. 

Ali deitávamos em silêncio, deixando o 

barquinho balançar no ritmo das águas. 

Assim que a névoa se for, veremos uma noite muito, 
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Muito estrelada, a mais bonita de todas. 

Fonte: LIAO, 2011, s.p 

 

Neste traçar do papel, o visível impresso em Liao não é mais tangível 

apenas aos leitores que seguram o livro, mas a tela de Van Gogh passa a ser 

tangível às personagens, já antecipadas pelo texto verbal. Na dialética da 

remontagem, elas passam a fazer parte da noite estrelada, em ação de conflito, 

de mutação e de novas formas, ao passo que, no final da história, a personagem 

aparece em distanciamento da tela de Van Gogh, e ficam para nós limiares entre 

a rememoração, a contemplação ou o estranho frente à tela em diversos arranjos 

estelares. 
 

 
Figuras 35 a 38 – Processo de collage na narrativa de Liao 
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Fonte: LIAO, 2011, s.p. 

 

Nas figuras de 35 a 38, observamos uma progressão do processo de 

collage de hibridismo de linguagens entre a ilustração de Liao e as telas de Van 

Gogh. As personagens que antes estão no barco, sabemos pelo texto verbal que 

aguardavam este momento de a névoa ir embora para ver o céu estrelado como 

é apresentado na figura 36, na página dupla de estrelas. Nas figuras 37 e 38, as 

personagens mergulham neste céu-mar e se tornam um, na arte plástica e na 

natureza. 

No processo de transposição da imagem, Liao utiliza também da sintaxe 

impressa na história da arte, em Van Gogh e em Magritte, trazendo a réplica da 

técnica no uso espacial de sua ilustração. 
 
O estrangeiro, assim como a estranheza, tem como efeito lançar uma 
dúvida sobre toda realidade familiar. Trata-se, a partir do 
questionamento, de recompor a imaginação de outras relações 
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possíveis na própria imanência dessa realidade. É ainda isto, 
distanciar: fazer aparecer toda coisa como estranha, como estrangeira, 
depois tirar disso um campo de possibilidades inauditas (DIDI-
HUBERMAN, 2017, p. 67, grifo do autor). 
 

A estranheza provocada nas ilustrações de Liao faz emergir a subversão 

da tradição da arte e sua nova roupagem frente à mesa de montagem na qual 

trabalha sua narrativa. Lê na técnica a possibilidade de transgredi-la. 
 

Figuras 39 a 41 – Processo de collage em Liao 
 

 

 

Fonte: LIAO, 2011, s.p. 
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Ao olharmos essas páginas de Liao, tomadas pelo distanciamento, 

descontruímos o todo e olhamos cada espacialidade que nela comporta. Se 

fizermos este movimento na primeira e na segunda ilustração, notadamente 

vemos a técnica de Magritte aparecer: em “Túmulo dos lutadores”, Magritte 

trabalha com uma flor, uma rosa, que toma toda imensidão de um quarto e este 

quarto e essa pintura estão representados e fechados em uma tela. Essa 

linguagem, a qual chamaremos aqui de sintaxe artística, Liao replica tanto com 

a personagem quanto com o brinquedo. A personagem está dentro do quarto, o 

elefante sai da caixa e junto dele saem todos esses elementos presos pela 

margem do livro. 

Talvez inspirado em Magritte, que já se utilizava da estratégia de 

modificar a função trivial dos elementos representativos em sua obra, Liao 

mantém essa construção de mudança dos elementos. 

Trazendo os conceitos de collage e de livre-associação, discorridos por 

Renato Cohen, podemos incorporá-los à ação artística desenvolvida por Liao em 

Uma noite muito, muito estrelada. Collage, segundo Cohen (2002), é o processo 

de justaposição, ou seja, a sobreposição de duas ou mais imagens que na 

realidade não se aproximavam: 
 
O artista recriando imagens e objetos continua sendo aquele ser que 
não se conforma com a realidade. Nunca a toma como definitiva. Visa, 
através de seu processo alquímico de transformação, chegar a uma 
outra realidade — uma realidade que não pertence ao cotidiano. Essa 
busca é uma busca ascética talvez, a do encontro do artista, criador, 
com o primeiro criador. (COHEN, 2002, p. 61). 

 
Na segunda ilustração, a sintaxe com a reprodução de “Os amantes”, de 

Magritte, sustenta-se na mesma teoria da composição anterior, da collage: se na 

tela os rostos estão cobertos, escondidos do olhar de quem está diante, de quem 

vê, Liao transporta esta ideia para o momento em que as personagens estão ao 

redor da mesa. Não lemos os rostos escondidos por completo, mas no silêncio 

por trás das folhas do jornal, o qual esconde seus rostos também. 

Por último, nesta análise em diálogo com a montagem, temos a 

ilustração de Liao conversando com a reprodução da tela “O filho do homem”, 

também de René Magritte. Essa ilustração se mostra mais aparente no processo 
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de incorporação da obra de arte, de sua compreensão pela personagem e da 

utilização do recurso para se esconder de uma discussão entre os pais. 

Para finalizar, reforcemos, mais uma vez, que o trabalho apresentado 

em Moraes e em Liao, por meio da linguagem verbal e imagética, opera a 

subversão do mítico, profanado pelo maravilhoso, transgredindo ainda a aura da 

obra de arte a partir do recurso à montagem, à collage.  

A collage do sobrenatuaral, maravilhoso e insólito é, no contemporâneo, 

objeto de análise, de superação crescente e de possibilidades no resgate da 

literatura da imaginação e das possibilidades que rompem fronteiras em favor de 

novas contiguidades para alcançar o leitor por diferentes dimensões e 

perspectivas do maravilhoso. 
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3. AS NARRATIVAS ESPAÇO TEMPORAIS EM MORAES E LIAO: DA 
TRADIÇÃO À REINVENÇÃO 

É necessário penetrar o desconhecido para se descobrir o novo. 

Renato Cohen (2002) 

 

Estamos tecendo, desde o primeiro capítulo desta dissertação, um 

caminho rumo à compreensão da mutação do conto maravilhoso representado 

pelos contos de fadas contemporâneos. Para isto, analisamos, anteriormente, as 

passagens em que os mitos são profanados por meio da linguagem verbal e 

imagética e a construção das personagens frente ao maravilhoso e ao insólito 

na transformação narrativa do sagrado e do metafórico tradicional com o apoio 

da collage. 

Neste terceiro capítulo, buscaremos concatenar a esta dissertação a 

discussão quanto ao espaço e tempo na narrativa de Jimmy Liao e Odilon 

Moraes ambientadas pela palavra, imagem e design na perspectiva do espaço 

e tempo das narrativas. 

Indagamos, então, sobre o tempo e o espaço nas narrativas: o que 

provoca a mudança do tempo? Propomos pensar a articulação dos elementos 

estruturais na passagem do tempo narrativo: a mudança se dá por elementos 

visuais, verbais ou pelo gesto do leitor ao virar da página? Ou ainda, em qual 

relação observar todos estes elementos? 

Ao tecer esta discussão, consideramos que a construção espacial das 

histórias caminha em diálogo com o tempo. Assim, compreender a função 

espaço-tempo da narrativa nos auxiliará na compreensão de como o maravilhoso 

e o insólito se relacionam. O espaço e o tempo são construções estruturais das 

narrativas da história que auxiliam o leitor a contextualizar a ação das 

personagens, e de seu período, caso seja necessário, e compreender se existe 

uma relação entre o passado e o presente para se obter a dimensão do todo. 

No entanto, há que observar a presença destes elementos narrativos 

não organizados de maneira catalogada no livro. Da mesma forma, estes 
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elementos que constroem a situação espaço-temporal da narrativa são, no 

ambiente de Moraes e Liao, organizados de uma maneira que corrobora com o 

pensar da estrutura do livro. Ao assumir esta afirmativa, alinhamos a construção 

do livro ilustrado como um projeto gráfico das duas histórias: o diálogo é 

construído pelos autores ilustradores na narrativa. Em cada espaço da página, 

não mais em branco, ocupada pela palavra e pela cor, há uma narrativa. Leiamos 

Moraes: 
 

Da mesma maneira que um projeto de uma casa não se limita a uma 

ideia de casa, mas sim à ideia morar dentro de uma forma particular de 

disposição dos espaços e ambientes, assim também o projeto gráfico 
de um livro propõe seus espaços, compostos por textos e imagens, e 

constrói um ambiente a ser percorrido. No passar das páginas, o 

projeto gráfico nos indica uma ideia de ler, isto é, uma ideia de um 

tempo para se olhar cada página, de um ritmo de leitura por meio do 

conjunto de páginas, de um balanço entre o texto escrito e a imagem, 

para que juntos componham e conduzam a narrativa. A escolha do 

papel, formato, dimensão da letra, tipo de impressão, encadernação, 

quantidade de texto em cada página – itens que muitas vezes fogem à 
percepção da maioria dos leitores (e não ser particularmente notado é 

um mérito do projeto) – são de grande importância por interferirem no 

modo de construir um todo, essa proposta e leitura chamada livro 

(MORAES, 2008, p. 50) 

 

Desta maneira, Odilon Moraes atenua à discussão que iniciamos sobre 

o potencial narrativo frente ao projeto gráfico no livro. Não pretendemos aqui 

debruçar sobre a materialidade dos livros, mas sim, nos ater ao espaço e tempo 

em dialogia estruturados em A princesinha medrosa e Uma noite muito muito 

estrelada, compreendendo o espaço e tempo nas articulações entre o texto 

verbal, visual e design que estruturam a narrativa do maravilhoso em Moraes e 

do Insólito em Liao. 
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3.1  Tempo e espaço em dialogia: espaço da tradição em reconstrução 
 

O espaço produz a história tanto quanto é modificado por ela.  

Jacques Le Goff (2010) 

 

Inicialmente, para construir a personagem em A princesinha medrosa, 

trouxemos em diálogo o espaço em que a narrativa é estruturada. Posto assim, 

sabemos que a narrativa está em terceira pessoa e se passa em um tempo 

indefinido, marcado pelo narrador diante do: “Era uma vez”.  

O ilustrador narrador que também nos conta a história, apresenta ao leitor 

mais elementos sobre esse tempo e espaço: a princesa vive em um castelo, do 

qual, ao seu redor, pessoas trabalham, o que lembra um regime feudal. Próximo 

ao castelo há uma floresta e lagoa, pois é nesse espaço que a princesa se perde 

da comitiva e transcende os seus medos, pelo modo como é apresentado na 

narrativa. 

O espaço-tempo narrado pelo ilustrador escritor Odilon Moraes indica-nos 

a forma dos contos breves da tradição, marcado e metamorfoseado por ele 

mesmo. Dentro da estrutura, o espaço se apresenta em deslocamentos de 

efeitos pela via da metamorfose da personagem da história. 
 

Figura 42 – Construção do cenário em A princesinha Medrosa 

 
Fonte: MORAES, 2017, s.p. 
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Na imagem acima, percebemos a construção de um cenário: o castelo, 

o trabalho ao redor do castelo e, ao longe, o que nos parece ser a saída para a 

floresta. É caro chamar a atenção para o símbolo do castelo e da floresta: são 

símbolos consolidados estruturalmente nas histórias dos contos de fada. Para 

melhor traçar esta análise espacial do livro A princesinha medrosa, atentemo-

nos ao conjunto de símbolos presentes pois, estes terão efeito transformador da 

personagem o qual está posto nesta pesquisa. 

 
Nos contos de fadas, avultam, como territórios maravilhosos do 
espaço, o castelo e a floresta quase sempre encantada. O primeiro é 
construção humana, mundo da cultura, símbolo de transcendência; o 
segundo, habitat natural, espaço livre à natureza, lugar reservado ao 
carvalho, aos animais selvagens, aos seres sobrenaturais. (MICHELLI, 
2018, p. 59)  
 

 
Destarte, veremos que o que é concebido no espaço narrativo por 

Moraes completa a construção da personagem em suas relações com o espaço 

em que ocorre a história. Se em um espaço-castelo, a personagem está frente à 

construção humana, o que é feito pelo outro, o que é cultural e constructo do 

trabalho manual, noutro, a floresta é o retorno à essência, ao que não é feito por 

uma mão visível, é o que se destina ao sobrenatural. 

Segundo Jacques Le Goff (2006), existem nuances específicas destes 

dois espaços: centro/periferia – castelo/floresta. Le Goff afirma que o tom na 

marcação do centro e da periferia está intrinsicamente associado à questão 

econômica que demarca este espaço na era medieval. É valido lembrar que Le 

Goff, ao desenvolver sua análise sobre o centro e a periferia, acentua que existe 

uma oposição à dicotomia centro e periferia, marcada por acima e abaixo: estão 

associadas ao sentido da Cristandade, no qual Deus está acima e o Inferno 

abaixo. Desta maneira, o centro do núcleo medieval é composto pela base que 

movimenta os interesses dos povos, ali se organiza este centro em policentrismo 

ou polos: catedral, igreja, ações mercantis e a construção da persona do 

senhorio em seu castelo.  

Sendo o castelo, núcleo do centro da dicotomia em questão, a ele também 

é atribuído a função central na construção narrativa do que acontece com a 

princesinha. O castelo, que tem em seu símbolo a força, núcleo central de uma 

sociedade e de fortaleza contra ataques, não é suficiente para acolher os medos 
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da personagem e os dizimar, mas, o que vemos, é uma princesa que mostra 

seus medos, receios e dá ordens na intenção de sentir-se segura de alguma 

maneira. Segundo Michelli (2018),  

 
Ao castelo é atribuído o simbolismo de proteção e segurança, por suas 
paredes de pedra, construção altaneira, muitas vezes localizado em 
montanhas e penhascos, a que adere também a noção de defesa e 
resistência. O imaginário cerca os castelos, a despeito de serem 
construções ligadas a um domínio senhorial, desperta frequentemente 
admiração e encantamento não só por sua magnificência, mas por uma 
certa aura de encantamento. (MICHELLI, 2018, p. 54) 
 
 

Em análise com o contexto apresentado da narrativa e o exposto neste 

excerto de Michelli, podemos considerar que há algo no intervalar da vida da 

personagem que não ressoa em diálogo com a tradição e com a essência da 

figura do castelo. A princesa, sem as figuras das personagens do rei e da rainha, 

ausências que não são citadas em nenhum momento da história, mesmo dentro 

deste símbolo de proteção, e cercada de pessoas, se sente só e em pleno medo. 

O castelo da tradição muda a sua função. 

A floresta, ambiente periférico ao castelo, opera na transformação, na 

presença do maravilhoso dos contos de fada, no elemento mágico. Pela análise 

de Michelli, - chamando para a discussão Gaston Bachelard e Le Goff – 

observamos que:  
 

Resgatando a origem céltico-bretã dos contos de fadas, lembramos 
que os santuários celtas geralmente se localizam em florestas, como a 
de Broceliande7, enquanto as cerimônias religiosas aconteciam nas 
florestas, nas clareiras dos bosques sagrados, em grutas, lagos e não 
em templos fechados. [...] A imensidão da floresta, segundo Gaston 
Bachelard, é espaço misterioso que revela uma grandeza oculta [...]. 
Para Le Goff, “A floresta é o espaço da bárbarie.” (2006, p. 214) 
(MICHELLI, 2018, p. 59) 

 

Temos, através deste excerto sobre o conto de fadas, duas imagens da 

floresta: a da barbárie e a do mistério. A barbárie, citamos a exemplo de outros 

contos, como a situação da Chapeuzinho Vermelho com o lobo na casa da 

floresta ou o sofrimento de João e Maria na casa da bruxa. Diferente destas 

 
7  Broceliande é uma floresta situada na Bretanha, por conhecida por ser o berço de várias lendas e 
abrigar criaturas mágicas. 
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características, a princesinha encontra uma floresta com um lago, sendo esta 

imensidão uma oportunidade para sua libertação do medo, em meio ao 

maravilhoso vivido naquele espaço, em sua jornada. 
Figura 43 - Personagem se perde da comitiva  

 
Fonte: MORAES, 2017, s.p. 

 
Nesta imagem de Moraes, a princesa acaba de se separar dos 

cavaleiros que a acompanhavam no passeio – e que não sabemos se era dia ou 

noite - e enxerga, através dos arbustos, o menino descansando. Este momento 

marca o encontro da princesa com o menino doador, do espaço mágico que 

avulta até a princesa e entrega a ela a passagem de sua transformação. 

A floresta, o lago, a nascente, a magia da natureza são propensas a 

ambientar as passagens do maravilhoso. Vejamos como Le Goff explica: 
 

A periferia é um espaço de maravilhas e horrores, de heróis e de 

monstros. Ela atrai ao máximo os homens da Idade Média, é um mundo 

do limite, da passagem, da cultura à natureza, da transgressão, da 

transição. Para doutos, como para o povo, as periferias são territórios 

povoados de mitos e de lendas vindas de longe, da literatura antiga dos 

mirabilia para uns, do folclore para outros. (LE GOFF, 2006, 213) 

 

Neste espaço periférico da floresta, temos, então, a marca que 

representa e dialoga com a transição da princesa, quando, em meio ao seu 

sonho e à magia do espaço da floresta, ela dança com as estrelas e ouve seus 

burburinhos. É neste espaço-tempo medieval, atemporal e profano, que fica 
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marcado a presença do maravilhoso na transformação da princesa, e isto, além 

de apontado pela imagem, tem-se afirmado no texto verbal da página seguinte: 
Figuras 44 e 45 – O espaço que favorece à mutação da personagem 

 
Fonte: MORAES, 2017, s.p. 

 
E ela dormiu um sono tão profundo que não só pôde ouvir as estrelas como também brincou 

com elas, dançou e até aprendeu a cantar suas músicas. 
 

Dessa vez, ao acordar, não sentiu aquele frio na barriga. 
Apenas se levantou disposta e tomou o rumo de casa 

 

Destarte, ao analisarmos o contexto espaço e tempo apresentados por 

Odilon Moraes, em A princesinha medrosa, notamos evidentes transições frente 

ao estatuto do conto de fadas, ao falarmos da transição da função do castelo e 

da transformação interior da princesinha vinda do exterior por meio do 

maravilhoso na floresta. Ao passo que Odilon caminha e rompe com elementos 

dos contos de fadas tradicionais, proporciona a mutação do maravilhoso na 

construção da personagem.   

 

3.2  O espaço da página como elemento criador e narrador 
 

O corpo narrativo da história também se compõe através do processo 

criador instaurado na articulação dentro da página da narrativa. Ao 

considerarmos que os elementos visuais se encontram em determinado espaço 

da página, identificamos um processo de análise semiótica na introdução destes 
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elementos para que estabeleça, com o leitor, os efeitos e sensações que podem 

vir a acontecer. 

Este tipo de aplicação na página, no design da narrativa, é atribuído, 

tradicionalmente, na literatura, como elemento dos livros ilustrados, o que se 

relaciona com a amálgama: imagem, texto, design. 

A diagramação do livro ilustrado contemporâneo, repito, se caracteriza 
por grande liberdade formal. O criador dispõe de uma paleta muito 
ampla para se expressar por meio de imagens. A diversidade e a 
flexibilidade do livro ilustrado não raro se manifestam dentro de uma 
mesma obra. Assim, a maioria dos ilustradores apresentará, ao longo 
do livro, variações à organização da página. (LINDEN, 2011, p. 83) 

Liao e Moraes trabalham este jogo da diagramação da página, 

explorando-as de diferentes maneiras e trazendo este movimento à narrativa ao 

pensar o enredo em diálogo com o design da página. O espaço da página em A 

princesinha medrosa e Uma noite muito, muito estrelada são ocupados de 

modos e estilos diferentes entre si, o que traz, a cada um, uma dimensão 

particular dentro da narrativa. Odilon explora, na maioria das páginas, o centro 

da página, já Liao, transita neste espaço, compondo-a ora em algumas duplas 

com ilustração, ora apenas texto, explorando as margens ou a divisão da página 

entre texto visual e verbal. Essas escolhas apresentam intencionalidade e são 

auxiliadores na condução narrativa. 

À exemplo, podemos observar esta construção da personagem na 

disposição central da página, que se mantém assim em diversas aparições da 

princesa. 

Figuras 46 a 48- Centralidade da personagem no espaço da página  

 
Fonte: MORAES, 2017, s.p. 
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Na tela de Moraes, a escolha é feita pela centralidade de imagens e de 

texto. Ambas as linguagens estão alinhadas entre si. A imagem em destaque e 

o texto verbal seguem a linearidade diagramada abaixo da ilustração, e ao 

centro. Linden (2011, p. 76) afirma que “centralizar personagens dentro da 

imagem permite reforçar sua importância, além de lhes conferir alguma 

estabilidade.” Na organização espacial de centralidade da personagem, ao 

coordenarmos a análise em diálogo com a afirmação de Linden, ponderamos a 

possibilidade funcional desta marca em Moraes: ao colocar a princesa em 

destaque na espacialidade da tela em branco, a atenção do leitor  volta-se  para 

ela, se conecta com sua dimensão emocional, pois coloca em centralidade o seu 

medo e a superação, posto que, acompanhado da locução espacial da 

personagem, as vestimentas em cores distintas mudam de acordo com esta 

mutação. 

Figura 49 – Centralidade da personagem com diferença na vestimenta 

 

Fonte: MORAES, 2017, s.p. 
 

Ao observarmos a diagramação em Liao, percebemos que o espaço da 

página do livro é ocupado de maneiras diferentes. As personagens flutuam em 

diferentes (des)enquadramentos, o que permite outra experiência ao leitor: 

buscar a personagem que guia a narrativa, dar significado aos espaços 

temporais da história e conectar-se com outros elementos da narrativa: 
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Figuras 50 e 51 - (des)enquadramento das personagens no espaço  

 

 

 

Fonte: LIAO, 2011, s.p. 
 

No design de Uma noite muito, muito estrelada, Liao utiliza do recurso 

de página dupla para apresentar sua ideia e concepção de narrativa, para 

distribuir os elementos que compõem aquele instante da história em que a 

descentralização das personagens está à mostra, mesmo que ainda respeitando 

os pontos de ouro8  da imagem, levando o olhar do leitor a buscar o contexto, ao 

fazer a leitura da página da esquerda para a direita de cima para baixo. 

 

 

 
8 Ponto de ouro, regra dos terços ou proporção áurea, é uma técnica para dar destaque a um 
enquadramento na imagem. (acervo pessoal) 
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Figuras 52 e 53 – Enquadramento e direção da luz em Liao  

 
Fonte: LIAO, 2011, s.p 

 

Nestas páginas não duplas de Liao, podemos observar a mesma 

descentralização da personagem e ainda o efeito de luz que conduz o olhar do 

leitor para ler o todo da tela. Assim, no ínterim da técnica do artista, o 

posicionamento das personagens ressoa no movimento da página produzido 

pela luz aplicada na tela. Para Santaella:  

No universo bidimensional, o movimento depende de técnicas capazes 
de enganar o olho. Enquanto a ilusão da dimensão pode ser obtida por 
meio da perspectiva e do jogo de luzes e sombras, a sugestão do 
movimento em composições visuais estáticas não é conseguida sem 
que se produzam distorções, tensões e ritmos compositivos capazes 
de dinamizar aquilo que, na realidade, é fixo e estável. (SANTAELLA, 
2012, p. 39) 

Ainda sob a égide do espaço da página como elemento criador dos 

ilustradores e autores, Moraes e Liao, é interessante notar como ambos criam 

ao utilizar o espaço da margem. 

A forma conferida pela moldura é muito variável. Dar forma a uma 
imagem atende, antes de mais nada, a uma preocupação narrativa 
expressiva. A escolha de uma moldura horizontal ou vertical, ou pelo 
contrário, de uma paisagem para um retrato é bastante óbvia. Por outro 
lado, certos tamanhos ou dimensões podem de fato ter consequências 
na interpretação de uma imagem. (LINDEN, 2011, p. 71) 

Moraes consolida em A princesinha medrosa o mesmo fazer nas 

páginas: o rompimento com a margem, o enquadramento ou a delimitação do 
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espaço do texto imagético. Em meio à uma narrativa densa, ele opta pela sutileza 

da aquarela e de traços mais leves, pelos contornos suaves na ilustração. 

O espaço em branco que Moraes deixa é uma escolha: de design, de 

criação e de interação com o leitor. O leitor é agente importante no processo de 

interação com o livro, assim como é oferecido a criação deste espaço às 

personagens. Pode ser a fuga, pode ser a potência do imaginário das 

personagens, pode ser o foco na narrativa ali ilustrada ou a criação do leitor 

naquele espaço em branco, que protege e envolve a ilustração. 

Anne Brouillard (LINDEN, 2011, p. 81) ao discorrer sobre seu processo 

criativo na produção de um livro ilustrado, narra sobre o contorno branco em 

suas ilustrações: “E até o branco que contorna uma imagem cria um ritmo e um 

tempo singulares”. Em paralelo com sua afirmação na criação da narrativa, 

podemos, por suposto, considerar a mesma ação estética de design em Liao: a 

potência criativa no espaço em branco e seu ritmo. Em contraponto, ele transita 

em diferentes condições de enquadramento, tece em diálogo com a narrativa 

verbal e imagética o pulsar daquilo que pretende expressar. 

Da esquerda para a direita, nas imagens a seguir, podemos observar 

algumas destas construções com a margem: 

• Liao utiliza a margem para dialogar com a sintaxe em destaque e 

em relação ao elemento artístico; (fig. 54) 

• Liao utiliza outra cor na margem, semelhante ao efeito sépia, 

utilizado para envelhecer ou mostrar contrastes entre presente e 

passado, para contar a rememoração da personagem; (fig. 55) 

• Liao não utiliza a margem, sangrando a imagem pela própria 

página, característica aplicada quando pretende dar ênfase sobre 

a condição de liberdade da personagem; (fig. 56) 
 

 

 

 

Figuras 54 a 56 – Ação da moldura no espaço da página 
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Fonte: LIAO, 2011, s.p 

 

Como afirma Michel Melot: “Logo o livro não poderia ser outra coisa que um 

lugar, um percurso, um espaço balizado que implica e impõe um itinerário. Sobre a tela, 

o país se dirige ao leitor em sua forma modalizada. O livro nos obriga, ao contrário, a 

fazer uma viagem” (MELOT, 2012, p. 132). 

 
3.3 Passagem do tempo na passagem das páginas: espaço em transição 
 

“Lá, o espaço desconhece a hierarquia formal que cria a ilusão de 

realidade; é um espaço lúdico, mas convincentemente habitável, que propõe 

uma realidade própria, específica: a alternativa visual engendrando 
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acontecimentos”. É esta citação de Ciça Fittipaldi (2008, 97), que descreve sobre 

como as ilustrações de um livro que seu avô lhe presenteou na infância e marcou 

sua vida pois lhe chamava a atenção.  O fragmento de Fittipaldi coloca-nos neste 

termo “lá” em Liao, que, por diversas situações, as personagens vão para um 

espaço insólito, o qual é “tratado como habitual, nos seus limites da clareza, 

logicidade, naturalidade e determinação, numa abordagem inversa ao 

normalmente esperado, sua carga de estranheza se multiplica. (COVIZZI, 1978, 

p. 26) 

Em Uma noite muito, muito estrelada, podemos observar este espaço 

insólito se materializando pela ilustração em situações cotidianas não típicas em 

uma realidade. Em análise, apresentamos um olhar para os espaços que a 

passagem do tempo apresenta pela sincronia atemporal com a arte plástica, os 

espaços que trazem movimento à página e o espaço em transição através do 

virar da página. A relação que Liao estabelece com as artes plásticas mostra-se, 

ora evidente, ora nos detalhes dentro de sua ilustração, criando um paralelo com 

o original. Temos em Um noite muito, muito estrelada, a presença marcante da 

relação com Van Gogh e Rennè Magritte e a construção da ilustração em diálogo 

com estes dois artistas que criam a atmosfera do espaço e une, na página, 

histórias de tempos diferentes. 

Van Gogh, em 1889, pintou o quadro Quarto em Arles; Robert Cumming 

(2010), no livro Arte em Detalhe  busca explicar por meio do movimento artístico 

os traços e as pinceladas de Van Gogh – entre outros pintores -, bem como 

contextualizar sobre a biografia e a sua situação no momento da concepção do 

quadro ou dos quadros.9 

Não há menção na capa de guarda de Uma noite muito, muito estrelada 

de que Liao tenha reproduzido O Quarto de Arles durante a narrativa, mas este 

espaço é criado como veremos à seguir. O Quarto de Arles tem uma 

representação histórica de um período em que Van Gogh passava por uma 

situação delicada de saúde, e encontrava-se em recuperação em Arles, e 

comunicava-se com seu irmão por carta. “Nelas ficam evidentes o senso de 

dever do artista, seus conflitos e triunfos, a desesperada solidão e necessidade 

 
9 Van Gogh pintou três telas Quarto em Arles. A terceira versão, de 1889, pintou enquanto se 
recuperava de questões de saúde, no qual o quadro, descrito por Gombrich (2013, 420) foi um colapso e 
acesso de loucura, sendo levado para um asilo psiquiátrico. 
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de companhia [...]” (Gombrich, 2013, 420). Em paralelo com a vida do artista, a 

personagem de Liao, no decorrer da narrativa, relata sobre essa solidão e a 

vontade de encontrar alguém, uma companhia. 

Na tela Van Gogh explora os tons de azul, marrom, amarelo, verde e a 

quebra destes tons com o vermelho. Liao, em uma de suas ilustrações faz uso 

destas cores e acrescenta ainda, os elementos acima da cama da personagem 

que, em lembrança, aparecem também em O Quarto de Arles.  

Dado estes elementos, vamos a observação destas duas imagens e a 

criação deste espaço em diferença de mais de um século, mas que buscam 

exprimir uma situação e mostra-se expressa por meio de cores, da luz e dos 

elementos que as constituem: 
Figuras 57 e 58 – Análise do espaço entre Van Gogh e Liao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Gombrich, 2013, fig. 35 

                                                                             Fonte: LIAO, 2011, s.p 

 

O espaço criado por Liao coloca à ilustração a essência de Van Gogh. 

O vermelho da tela é simbolizado em Liao, o que, segundo Cumming (2010),  
Van Gogh estava bem consciente do impacto emocional da cor ‘Em 
vez de reproduzir exatamente o que vejo diante dos olhos, uso a cor 
de modo mais arbitrário para exprimir-me melhor’. O vermelho vivo da 
coberta da cama anima e eleva o humor do quadro [...] (CUMMING, 
2010, p. 95) 
 

O quarto da personagem pode ser o quarto de Arles, de Van Gogh, não 

em similitude, mas em sensação de espaço e sentimento. Esta construção de 

espaço por meio da arte plástica também se observa em Uma noite muito, muito 

estrelada, com referências à Rènne Magritte: 
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Figura 59 – Magritte em Liao  

 
Fonte: LIAO, 2011, s.p 

 

Liao insere com humor e criatividade a referência à Magritte por meio 

das nuvens dentro do quarto do menino, o humor refere-se à leitura que Liao traz 

em relação à imagem: ao apreciarmos uma tela de Magritte, nas quais existe a 

presença do elemento da nuvem, encontramos recorte de imagens que se 

moldam ao céu, dentro e fora, não contrário ao que Liao retrata. 

 
Figura 60 a 62 – Utilização do espaço como ambiente criador para Magritte 

 
Fonte: Wikipedia 
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 O ambiente surrealista de Magritte está no diálogo com o insólito frente 

à estranheza gerada por sua ilustração.  Leiamos: 
 

Em sua obra surrealista, usou o domínio da técnica realista para 
desafiar a lógica. Colocava objetos cotidianos em locais incongruentes 
e os transformava em choques elétricos: uma torrente de cavalheiros 
de chapéu-coco caindo como pingos de chuva, um pedaço de presunto 
frito num prato que é também um globo ocular. Essas perturbadoras 
justaposições de objetos banais em contextos inesperados compelem 
a uma nova visão da realidade que transcende a lógica. 
(STRICKLAND, 1999, p. 151) 
 

 
Leila Covizzi (1978) chama a atenção quanto a essas características do 

insólito que dialogam com o espaço ambientado por Liao, frente à referência em 

Magritte: 
Quando a noção de realidade passa a ser questionada por estar 
deixando de ser norma nas atuais relações humanas contraditórias, 
seria de se esperar que a visão estético-romanesca produzida nessa 
época contivesse tais características. E é o que ocorre. Se o quadro 
encontra expressão na literatura e nas artes em geral através de 
importante categoria, posto que elemento essencial da economia da 
obra de arte no seu caráter de produto da imaginação: trata-se do 
insólito que carrega consigo e desperta no leitor o sentimento do 
inverossímil, incômodo, infame, incongruente impossível, infinito, 
incorrigível, incrível, inaudito, inusitado, informal. (COVIZZI, 1978, p. 
26) 

 

Neste diálogo, entre o surrealismo de Magritte e as concepções de 

Covizzi acerca do insólito, observamos que o ambiente da ilustração se instaura 

no momento questionador e transgressor do real. Diante do exposto, podemos 

afirmar que o virar da página em Liao coloca o leitor frente à uma espacialidade 

do confronto entre o real e a imaginação. Podemos observar este diálogo sendo 

traçado entre a ilustração e o texto verbal: 
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Figura 63 – Insólito em Liao 

 

Muitas vezes, dá vontade de fugir da pressão da escola 

Só que não sabemos bem para onde ir 

Fonte: LIAO, 2011, s.p 

Neste ponto, em análise da conjunção do surrealismo presente em Liao, 

Michaella Pivetti (2019, p. 136) atenua que: “O deslocamento representa 

exercício constante na arte moderna, mas, nos movimentos de vanguarda da 

primeira metade do século XX, torna-se central, principalmente com o 

surrealismo”. 

A vontade de fugir da personagem é engendrada na autoria do ilustrador 

que narra, dando o poder da imaginação para a situação: maravilhar-se no irreal, 

no mágico. O espaço da página dupla privilegia esta criação do ilustrador 

narrador: “Textos e imagens se dispõem livremente na página dupla. A 

possibilidade que os criadores têm de se expressarem nela faz da página dupla 

um campo fundamental e privilegiado” (LINDEN, 2011, p. 65). Este espaço é 

explorado por Liao e direciona o olhar do leitor ao colocar as personagens no 

final do ônibus, ocupando a página nobre “aquela que o olhar se detém na 

abertura do livro (LINDEN, 2011, p. 68), a da direita, e o ônibus virado para a 

esquerda, dando a impressão de retorno. O ônibus flutuante pode não ser a 

primeira coisa que o leitor irá observar ao acompanhar com os olhos a leitura 



 96 

desta página dupla, que é lida no todo, o que gera a surpresa e as conexões 

com o insólito. 

A página dupla comporta em seu design a fluidez para a narrativa visual, 

proporcionado pelo elemento criativo ao narrador ilustrador de transitar pela 

página par e ímpar para dialogar com o seu leitor, rompendo ou não com a 

margem, deslocando a narrativa verbal para onde, na diagramação da página, 

melhor dialoga com seu intuito: criar tensão, chamar a atenção ou surpresa no 

leitor. A disposição do texto e das imagens na página dupla são intencionais pra 

a condução narrativa. 

As contribuições dos conhecimentos e práticas de design podem 
favorecer inúmeras instâncias no que se trata da materialização dos 
livros infantis ilustrados. Por meio desta pesquisa pode-se 
compreender algumas relevâncias que merecem ser destacadas: a (i) 
materialidade do livro ilustrado contemporâneo tem por característica 
um projeto funcional e dinâmico a partir da página dupla, que pode ser 
pensado para enriquecer. a narrativa e permite incrementos como a 
diversificação de formatos gráficos [...] (MENEGAZZI; DEBUS, 2018, 
283) 

 

A exploração do design na página dupla, corrobora para a exploração do 

campo insólito em Liao, ampliando a dimensão sobrenatural e misteriosa, como 

podemos observar nesta dupla: 

Figura 64 – Encontro com o insólito 

Fonte: LIAO, 2011, s.p 

Temos nesta ilustração a presença do insólito, do sobrenatural que 

provoca ao leitor o desconforto pela presença de um elemento que não 

conseguimos identificar se é um dragão ou outro ser mágico que se materializa: 

a página dupla apresentada com a personagem e o elemento mágico na página 
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ímpar. A página par não apresenta surpresa, algo sobrenatural, Nikolajeva e 

Scott (2011) afirmam que  

 
Alguns estudiosos sugeriram as noções de “página nativa” [home page] 

(ou virar da página) para a par e “página remota” [away page], “página 

aventuresca” para a ímpar. Não é uma regra absoluta, mas quase 
sempre a par estabelece uma situação, enquanto a ímpar a interrompe; 

a par cria uma sensação de segurança, enquanto a ímpar traz perigo 

e agitação. (NIKOLAJEVA;SCOTT, 2011, p. 211) 

 

O recurso da página dupla é, portanto, algo explorado por Liao, com 

moldura ou com páginas duplas, que sangram a moldura e ocupam toda a 

página. O espaço em movimento pode ser configurado no virar da página. Existe 

um tempo entre o virar da página que abriga a narrativa em andamento e 

execução, e o tempo em que as personagens continuam a se movimentar, a vida 

ali contada segue seu curso. 

Para explorar este movimento, a viagem, é a passagem entre a solidão 

e a busca pela essência, que Liao apresenta nas personagens atravessando 

diversos locais e, ao contrário da ilustração que foi apresentada anteriormente – 

do ônibus - que ilustra um sentido de retorno, as personagens caminham na 

página ou em direção ao centro da página dupla ou no sentido da esquerda para 

a direita, o que amplia este sentido de ir à frente, da busca por algo, a fuga. 

 
Figura 65 – Página dupla com a chamada para a jornada  

Fonte: LIAO, 2011, s.p 
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Nesta página dupla é dada a partida para a viagem das personagens, 

como nos contos de fadas em que saem para suas jornadas e buscas, seguem, 

por uma sequência de oito páginas duplas em continuidade, permeadas pelo sol, 

vento, montanhas, chuva e descanso, sem narrativa verbal, oferecendo ao leitor 

a possibilidade da contemplação, até que a jornada chegue à casa dos avós da 

personagem. À exemplo: 

 
Figura 66 a 68 – Fragmentos da Jornada das personagens em Liao 

 

Fonte: LIAO, 2011, s.p 

As páginas duplas de Liao, no seu virar, colocam ao leitor  um movimento 

semelhante a um filme, no qual várias telas vão passando, sugerindo a mudança 

de lugar e o deslocamento para outros lugares. Existe uma viagem em cada virar 

de página. Tempo em movimento.  
A questão da montagem, no livro ilustrado, pode se aparentar em 
alguns aspectos à montagem da arte cinematográfica. Se a montagem, 
na sétima arte, consiste no encadeamento dos planos, no livro ilustrado 
trata-se de organizar a sucessão das páginas duplas. (LINDEN, 2011, 
p. 78) 

Nestas viagens-passagens, começa a mudança da personagem. A 

jornada possibilita que ela encontre o céu e o mar. Que retorne à sua casa e a 

solidão seja um tempo que já passou.  

Destarte, a jornada esta intrinsicamente associada ao maravilhoso e os 

caminhos que as personagens, em geral, desbravam para vivenciar seus 

confrontos e seus dilemas, sejam eles exteriores: salvar a princesa ou buscar os 

pais perdidos, sejam interiores: encontrar-se com sua coragem e segurança para 

seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                                                                                   Fonte: LIAO, 2011, s.p 

  
Distanciamo-nos neste momento da escrita, à maneira da epígrafe 

visual: contemplando o que foi pesquisado, escrito e dialogado nesta dissertação 

para responder ao problema inicial, partindo das seguintes perguntas: “A 

princesinha medrosa (2017), de Odilon Moraes, e Uma noite muito, muito 

estrelada (2011), de Jimmy Liao, apresentam, em suas construções narrativas, 

um novo modo de narrar os contos de fadas por meio de mutações na ação de 

suas personagens infantis e juvenis?” e “Qual é a diferença que se apresenta 

entre as duas ações de narrar e representar o maravilhoso e o insólito em 

histórias com os dois narradores, quem fala e quem ilustra?  

Nesta dissertação, o olhar da contemplação frente à mirabilia, o 

maravilhoso, caminhamos pela hibridez artística que se funde entre o plástico e 

o literário, que se inebriam e consolidam no insólito e que se refaz e potencializa 

na ação narrativa do diálogo entre o texto verbal e o visual, fugindo à banalidade 

e regularidade do cotidiano, como cita Le Goff (2010).  

No intuito de responder ao problema, partimos do seguinte objetivo geral: 

Refletir de que maneira o maravilhoso contribui para a mutação das personagens 

nas obras Uma noite muito, muito estrelada, Jimmy Liao e A princesinha 

medrosa, Odilon Moraes.  

O problema de pesquisa nos levou a trabalhar em três diretrizes 

basilares: conhecer a organização regente da narrativa do conto de fadas: o mito 
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em ação com o maravilhoso e sua influência na construção da personagem 

frente ao tradicional e ao contemporâneo; a interação do maravilhoso nas 

narrativas verbal e visual e, como o livro concebe o maravilhoso no espaço e 

tempo, integrando outros elementos artísticos na construção narrativa.  

A partir destas diretrizes de estudo, o percurso foi conduzido por três 

capítulos, sendo, no primeiro capítulo a análise do mito, representando no conto 

de fadas contemporâneo o maravilhoso. Examinamos em A princesinha 

medrosa, a presença da desmitificação do mito da criação e da ressignificação, 

que é dada em alusão ao conto de Babayaga por conta do rompimento com o 

mito da criação; em Liao, observamos o rompimento com a estrutura da tradição 

diante dos diferentes espaços em que a narrativa transcorre e da nova 

configuração da representação mítica espacial da floresta. 

No segundo capítulo, abordamos a representação do maravilhoso e do 

insólito na construção das personagens em ambas as narrativas e como esta 

estrutura extraordinária do maravilhoso se insere na narrativa verbal e visual de 

modo a compor toda a narrativa com base no profícuo rompimento para a 

construção do contemporâneo.  

Em Moraes, analisamos a construção da personagem, desde a capa até 

sua primeira imagem e como a narrativa verbal modifica-se conforme apresenta 

sua transformação interna por meio do contato com o maravilhoso após perder-

se na floresta. O que evidencia essa mutação na narrativa verbal é a mudança 

do verbo e a fluidez com que passa a sair sozinha e sem medo narrado pela 

imagem, em observação às suas vestimentas, em comparação à narrativa 

fabular original. 

Em Liao, o insólito está intrinsicamente associado com a linguagem das 

artes plásticas, com o interartístico, elemento que participa da narrativa, das 

técnicas da montagem na composição insólita da transformação do tradicional 

face ao contemporâneo. 

No terceiro capítulo, analisamos a narrativa do maravilhoso no espaço e 

tempo em A princesinha medrosa e Uma noite muito, muito estrelada, sendo, em 

Moraes, promovida por um espaço temporal relativo à tradição, mas na forma de 
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narrar que promove o rompimento com este estado e potencializa o espaço em 

branco como lugar de potência criativa em expansão para a criação da 

personagem. É na floresta, este espaço periférico, que a personagem tem o 

contato com a variante da mediação natural, e conecta-se com o maravilhoso 

para completar a sua transformação como um novo estatuto do conto de fadas: 

o insólito.  

Em Uma noite muito, muito estrelada, o espaço-tempo apresenta as 

características do contemporâneo em sua narrativa, ocupando o espaço da 

página e trazendo elementos novos ao livro ilustrado, pelo uso do espaço como 

ambiente narrativo na experiência de leitura. 

Com relação às narrativas visual e verbal, em Liao e Moraes, elas 

correspondem ao conto de fadas e respondem naturalmente aos traços da 

tradição e presentificam a marca do gênero. Segundo Coelho (2000) em “Análise 

estrutural do conto”, a partir dos conceitos de Propp, assinala que existem cinco 

invariantes que se desdobram em infinitas variantes do gênero: desígnio, 

viagem, desafio/obstáculo, mediação natural e a conquista do objetivo, assim 

como a marca da tradição do conto está presente nas narrativas A princesinha 

medrosa e em Uma noite muito, muito estrelada. Porém, ao analisar as 

invariantes, constatamos que ambas as personagens tinham como variante ao 

desafio/obstáculo a superação ao medo e à solidão, e a mediação natural é a 

presença da personagem menino, que, ao se aproximar da princesa, em Moraes, 

e da menina, em Liao, é inserida no diálogo com o maravilhoso, confirmado em 

Le Goff, da mirabilia.  

Destarte, ao olharmos para estas invariantes e para o modo como 

as narrativas analisadas respondem através das variantes, observamos a 

presença do maravilhoso como uma mediação do desafio/ obstáculo. Porém, o 

que responde ao contemporâneo e o atravessamento da mutação nas narrativas 

é o modo como elas se relacionam com o maravilhoso propiciado pela linguagem 

artística plástica, conduzidas pelas telas de Van Gogh e Renné Magritte. 

Assim dizendo, as variantes apresentam como o contemporâneo se faz 

influente e presentificado na mutação do maravilhoso tradicional. Ambas as 

mediações naturais acontecem pela presença operante do profano dentro das 
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narrativas: em A princesinha medrosa, temos o mito desmitificado pela ação de 

romper com o mito da criação. Está na ação exercida pela personagem, no início 

da narrativa, no romper com o dia e a noite, que proporciona, à frente, sua 

imersão no céu estrelado conduzido pelo elemento maravilhoso.  

Em Uma noite muito, muito estrelada a presença da imagem das 

artes plásticas rompe com a aura da tela do seu estado sagrado em pastiches, 

releituras ou referências, e proporciona a entrada de um universo encantado que 

se funde ao ponto de fuga, na fusão águas e céu, terminando em um mergulho 

estrelado entre seu amigo, o avô, Van Gogh e Liao.  

Entendendo que as pesquisas na ilustração do livro infantil podem 

apresentar leituras em diferentes vertentes, para nós, alguns desafios ainda 

estão antepostos a esta pesquisa, os quais se mostram como possibilidades de 

um aprofundamento, a exemplo dos livros aqui analisados. Ao olhar, com mais 

especificidade, para a presença de imagens das artes plásticas na ilustração dos 

livros para a infância estudados, podemos apontar, como desafio maior a todo 

pesquisador, a leitura do movimento poético na linguagem visual que realizou a 

conversão da mediação do elemento maravilhoso para narrar o conto de fadas, 

de Liao e Moraes, à sua imagem e semelhança. 

   
                                                                                                      Fonte: MORAES, 2017, s.p. 
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