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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo evidenciar a releitura dos clássicos a partir 
do livro ilustrado contemporâneo em sua multimodalidade. Para a realização de tal 
intento, selecionamos como corpus as obras Pinóquio – o livro das pequenas 
verdades (2019) e Este é o lobo (2020), de Alexandre Rampazo, importante autor 
brasileiro contemporâneo de obras preferencialmente endereçadas ao público infantil 
e juvenil. Almejamos, assim, apontar como a partir da tríade – texto verbal, ilustração 
e design, os livros ilustrados de Rampazo promovem uma releitura de contos 
clássicos. Partimos da hipótese de que a (re)leitura é promovida em dois níveis: por 
meio do livro ilustrado e sua composição multimodal e da paródia. A pesquisa, 
qualitativa, bibliográfica e de cunho exploratório-descritivo, está organizada em dois 
capítulos. No primeiro, composto por dois itens, contamos com Teresa Colomer, 
Regina Zilberman, Marisa Lajolo e Nelly Novaes Coelho para entendermos a presença 
do livro ilustrado na literatura infantil contemporânea e o panorama da literatura infantil 
no Brasil e, desta forma, situarmos o autor das obras selecionadas como corpus. 
Ainda neste capítulo, em seu segundo item, exploramos o que se concebe como livro 
ilustrado a partir da perspectiva de pesquisadores como  Sophie Van der Linden, Maria 
Nikolajeva, Carole Scott, Ana Margarida Ramos e Lawrence R. Sipe, e identificamos 
subsídios para a análise do livro ilustrado contemporâneo. Em seguida, exploramos 
as características de cada uma das linguagens que compõem o livro ilustrado – texto, 
ilustração, design gráfico - com o respaldo de pesquisadores como Peter Hunt, Sophie 
Van der Linden, Rui Oliveira, Lawrence R. Sipe, Maria Nikolajeva, Carole Scott e Luís 
Camargo, apresentando exemplos desse tipo de produção na contemporaneidade. O 
segundo capítulo, por seu turno, está organizado em três itens. Nos dois primeiros, 
realizamos a análise do corpus – a partir de uma leitura multimodal –, apontando como 
ocorre a (re)leitura de clássicos nos  livros ilustrados Pinóquio – o livro das pequenas 
verdades  e Este é o Lobo.  No terceiro item, evidenciamos os pontos de convergência 
e as diferenças entre as duas obras analisadas ao promoverem a (re)leitura de 
clássicos. Para isso, recorremos às reflexões de Teresa Colomer, Italo Calvino, Ana 
Maria Machado, Tânia Carvalhal, Affonso Romano de Sant´Anna e Linda Hutcheon. 

 

Palavras-chave: Livro ilustrado; Alexandre Rampazo; clássicos; multimodalidade; 
paródia. 

 

 

 



 8 

LIGORIO, Juliana Teixeira. The (re)reading of classics in the Picturebook: 
Pinóquio – o livro das pequenas verdades and Este é o lobo, by Alexandre 
Rampazo. Dissertation for Master Degree in the Program of Postgraduate Studies in 
Literature and Literary Criticism. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, 
Brazil, 2021. 102p. 

 

ABSTRACT 

This dissertation aims to highlight the (re)reading of classics by the contemporary 
picturebook in its multimodality. In order to carry out this goal, we selected as corpus 
the works Pinóquio – o livro das pequenas verdades (2019) and Este é o lobo (2020), 
by Alexandre Rampazo, an important contemporary Brazilian author of works 
preferentially addressed to children and youth. This study aims, therefore, to point out 
how the triad – verbal text, illustration and design, present in Rampazo's picturebooks 
promote a reinterpretation of classic tales. It considers the hypothesis that (re)reading 
is promoted at two levels: through the picturebook and its multimodal composition and 
parody. The research, qualitative, bibliographical and exploratory-descriptive, is 
organized in two chapters. In the first, composed of two items, Teresa Colomer, Regina 
Zilberman, Marisa Lajolo and Nelly Novaes Coelho help us to understand the presence 
of the picturebook in contemporary children's literature and the panorama of children's 
literature in Brazil and, in this way, situate the author of the selected works as corpus. 
Also in this chapter, in its second item, we explore what is conceived as a picturebook 
from the perspective of researchers such as Sophie Van der Linden, Maria Nikolajeva, 
Carole Scott, Ana Margarida Ramos and Lawrence R. Sipe, and identify subsidies for 
the analysis of contemporary picturebook. Then, we explore the characteristics of each 
of the languages that make up the picturebook – text, illustration, graphic design – with 
the support of researchers such as Peter Hunt, Sophie Van der Linden, Rui Oliveira, 
Lawrence R. Sipe, Maria Nikolajeva, Carole Scott and Luís Camargo, presenting 
examples of this type of production in contemporaneity. The second chapter, in turn, 
is organized into three items. In the first and the second, it’s analyzed the corpus – 
based on a multimodal reading – pointing out how the (re)reading of classics occurs in 
Pinóquio – o livro das pequenas verdades and Este é o Lobo. In the third item, we 
highlight the points of convergence and differences between the two analyzed works 
by promoting the (re)reading of classics. For this, we consider the ideas of Teresa 
Colomer, Italo Calvino, Ana Maria Machado, Tânia Carvalhal, Affonso Romano de 
Sant'Anna and Linda Hutcheon. 

 

 

Keywords: Picturebook; Alexandre Rampazo; classics; multimodality; parody. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mercado do livro infantil tem crescido no Brasil nos últimos anos, como 

podemos observar por pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional dos Editores de 

livros (SNEL) em 2019. 

Gráfico 1 – Produção do setor de livros. 

 

Fonte: SNEL, 2019. 

 

 Também é evidente o aumento do valor dado socialmente ao livro infantil 

literário pela existência do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), 

o qual tem como parte integrante o PNLD literário, que seleciona e entrega obras 

literárias para a composição do acervo da sala de aula das escolas públicas 

brasileiras. Em 1998, foi criado o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) 

para distribuição de obras literárias para o ensino fundamental. Mas, somente em 

2008, esse programa passou a atender a educação infantil e o ensino médio. Em 

2017, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) foi substituído pelo 

programa PNLD Literário, que passou a  permitir que a escolha das obras literárias 

fosse feita pelas escolas (FNDE, 2020). Temos muito a comemorar, no entanto, 

entendemos que a quantidade de livros editados, comprados pelas famílias e a serem 

entregues nas escolas não garante que as crianças tenham uma leitura de fruição do 

livro ilustrado, formato cada vez mais presente entre a produção de livros infantis.  
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Observamos, por meio dos teóricos de literatura infantil que contribuem para 

a elaboração dessa pesquisa, o quanto ainda está em discussão a concepção do livro 

ilustrado contemporâneo e, consequentemente, como temos poucas referências de 

leituras que levem em conta a tríade de linguagens que formam a narrativa deste 

formato de livro. Diante do cenário descrito, recorremos às reflexões de cinco teóricos 

em torno do livro ilustrado com o objetivo de identificar subsídios para a análise do 

livro ilustrado contemporâneo. Em seguida, exploramos as linguagens que 

constituem esse livro e analisamos duas obras do autor brasileiro Alexandre 

Rampazo, como exemplos do livro ilustrado tratado em nossa pesquisa.  

A escolha dos livros Pinóquio – o livro das pequenas verdades (2019) e Este é 

o lobo (2020), de Alexandre Rampazo, se deu por alguns motivos: observamos a 

relevância da obra do autor no mercado brasileiro, comprovada pelos importantes 

prêmios recebidos; a ausência de pesquisa acadêmica em torno de sua obra, na qual 

se identifica a forte presença do formato do livro ilustrado; bem como a retomada que 

o autor faz de clássicos da literatura.  

Para o desenvolvimento desta investigação, partimos da hipótese de que as 

duas obras selecionadas como corpus promovem a (re)leitura dos clássicos em dois 

níveis: por meio de um suporte diferenciado, no qual a narrativa é constituída pela 

tríade de linguagens: texto, ilustração e design gráfico; e, no plano narrativo, visto que, 

por meio da paródia1, não repete a mesma mensagem dos clássicos, mas, ao 

contrário, abre um novo olhar para eles e a consequente expansão de seus sentidos. 

Esclarecemos que optamos por usar o termo “(re)leitura” e não “releitura”, pois 

observamos que as duas obras de Rampazo promovem uma releitura do texto verbal 

em alguns momentos, mas também duas novas leituras por meio da ilustração e do 

projeto gráfico.  

Norteados por esta hipótese, evidenciaremos, nesta pesquisa, portanto, como 

as obras selecionadas de Alexandre Rampazo promovem a (re)leitura dos clássicos 

por meio do livro ilustrado. Selecionamos, a fim de explorar as diferentes linguagens 

 
1 Adotamos aqui a concepção de Hutcheon que concebe a “paródia como uma repetição com distância 
crítica que permite a indicação irônica da diferença no próprio âmago da semelhança”. (HUTCHEON, 
1991, p. 47). “ A noção de paródia como abertura do texto, e não como seu fechamento, é importante: 
entre as muitas coisas contestadas pela intertextualidade pós-moderna estão o fechamento e o sentido 
único e centralizado” (HUTCHEON, 1991, p. 166). O passado “é incorporado e modificado, recebendo 
uma vida e um sentido novos e diferentes.” (HUTCHEON, 1991, p. 45). 
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que compõem o livro ilustrado, dentro do conjunto da obra do autor, as obras Pinóquio 

– o livro das pequenas verdades e Este é o lobo, realizando delas uma leitura 

multimodal e buscando identificar como se dá o processo de (re)leitura dos clássicos 

por meio do formato do livro ilustrado, bem como do plano narrativo por meio da 

recorrência à paródia.  

Para atingir tal intento, a pesquisa está organizada em dois capítulos. No 

primeiro, composto por dois itens, recorremos à pesquisadora Teresa Colomer (2014) 

para compreendermos a presença do livro ilustrado na contemporaneidade por meio 

do resgate da história da literatura infantil e a transformação da relação dos criadores 

com o leitor implícito. Além disso, apresentamos um breve panorama da literatura 

infantil brasileira, a fim de situarmos o autor das obras aqui analisadas, tendo como 

referência as pesquisadoras Regina Zilberman e Marisa Lajolo (1984), e Nelly Novaes 

Coelho (2006). No segundo item, apontamos diferentes concepções acerca do livro 

ilustrado apresentadas por Sophie Van der Linden (2018), Maria Nikolajeva e Carole 

Scott (2011), Ana Margarida Ramos (2017, 2020) e Lawrence R. Sipe (2008). E é 

dessas diversas visões sobre o mesmo objeto que nasce o primeiro ponto de 

relevância dessa pesquisa, que tem como objetivo discutir o que chamamos de livro 

ilustrado, aqui considerado sinônimo de picturebook, nomenclatura inglesa e 

americana para esse tipo de livro. Após a discussão do conceito de livro ilustrado, 

assumimos um segundo objetivo: explorar as diferentes linguagens compositivas da 

arquitetura desse tipo de produção, de modo a identificar como se constitui o livro 

ilustrado e, assim, apontar quesitos para a sua leitura de fruição. Apresentamos 

também, com o respaldo dos pesquisadores Peter Hunt (2013), Sophie Van der 

Linden (2018), Rui Oliveira (2008), Lawrence R. Sipe (2012), Maria Nikolajeva e 

Carole Scott (2011) e Luís Camargo (1998), as características de cada linguagem que 

compõe o livro ilustrado junto a exemplos desse tipo de produção na 

contemporaneidade, trazendo obras de autores nacionais e traduções de autores 

estrangeiros. 

No segundo capítulo, desenvolvemos dois itens para a análise – a partir de uma 

leitura multimodal – apontando como é feita a (re)leitura de clássicos nos  livros 

ilustrados Pinóquio – o livro das pequenas verdades  e Este é o Lobo, de Alexandre 

Rampazo, e um item para levantar os pontos de encontro e de diferenças entre as 

duas obras analisadas ao promoverem a (re)leitura de clássicos por meio do livro 
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ilustrado e da paródia. Para esse terceiro item, contamos com auxílio teórico de 

Teresa Colomer (2017), Italo Calvino (2020) , Ana Maria Machado (2002), Tânia 

Carvalhal (1986), Affonso Romano de Sant´Anna (1991) e Linda Hutcheon (1991). 

Com essa pesquisa, que contempla dois livros ilustrados contemporâneos de 

um autor brasileiro, esperamos colaborar com a investigação sobre a leitura 

multimodal dos livros ilustrados, bem como sobre o potencial desse formato para a 

(re)leitura de clássicos. 
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CAPÍTULO I | O LIVRO ILUSTRADO INFANTIL  

 

1.1  O livro ilustrado e sua presença na contemporaneidade  

 

 Neste capítulo, apresentamos um panorama sobre a história e o estudo da 

literatura infantil para a compreensão da presença do livro ilustrado na 

contemporaneidade, assim como um panorama da literatura infantil brasileira a fim de 

situarmos o autor das obras analisadas, Alexandre Rampazo, nesta pesquisa. Na 

sequência, abordamos a concepção de livro ilustrado a partir de cinco teóricos e 

analisamos as linguagens que o constituem.  

A literatura infantil passou a ser produzida como fenômeno cultural com valor 

no século XVIII. No entanto, foi somente a partir da Segunda Guerra Mundial que a 

pesquisa sobre ela começou a se desenvolver e a oferecer dados sobre sua produção 

e relação com o leitor. Teresa Colomer (2014) auxilia na compreensão do processo 

de transformação pelo qual passou a literatura infantil até a atualidade, partindo do 

ponto de que ela se define em função de seu destinatário e responde aos propósitos 

sociais que lhe foram atribuídos em cada momento histórico.  

Segundo a autora, a preocupação social com a leitura infantil surgiu no século 

XIX, quando se estabeleceu a escolaridade obrigatória em diversos países e a 

progressiva alfabetização de todas as camadas sociais. Nesse momento, a escola 

continuou trabalhando com uma leitura formativa com cartilhas e livros didáticos. Mas, 

em diversos países, teve início um movimento, empreendido pelas bibliotecas, que 

defendia a leitura como ato livre das pessoas, uma leitura que incluía a leitura de ficção 

pelo prazer, o que conduziu aos primeiros estudos sobre literatura infantil com o intuito 

de selecionar e difundir os livros. Esse movimento ocorreu inicialmente na esfera 

anglo-saxônica:  

As bibliotecárias britânicas e norte-americanas, em primeiro lugar, e as 
francesas e as do norte da Europa, posteriormente, exerceram influência 
decisiva para o desenvolvimento das primeiras experiências de difusão da 
leitura (COLOMER, 2014, p. 24). 
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É importante termos em mente que a preocupação com a leitura e o valor dado 

à literatura acompanharam a noção de infância, que só surgiu no século XVII na 

Europa. Neste momento, a criança passou a ser vista com necessidades diferentes 

das dos adultos, e, em razão disso, estes se tornaram responsáveis pelo aprendizado 

das crianças.  

No século XX, a reflexão iniciada pelas bibliotecas sobre a literatura infantil 

continuou em vários países. Enquanto isso, na França, teve início um novo 

movimento, no qual a linha bibliotecária e o movimento de renovação pedagógica 

passaram a dialogar. Enquanto as bibliotecas sentiam a necessidade de mediar o 

discurso entre os livros e as crianças e, para isso, se aproximar do discurso formativo 

das escolas, estas passaram a adotar o discurso dos bibliotecários, defendendo que 

uma leitura livre e funcional também estava nos objetivos do ensino. Nesse momento, 

houve a fusão dos dois discursos, o que levou a uma reflexão psicopedagógica que 

defendia que fossem produzidos livros melhor adaptados às capacidades infantis. 

Com esse movimento, surgiu uma segunda preocupação nos estudos em relação à 

literatura infantil, a de estabelecer quais obras configuravam esta literatura. No 

entanto, por falta de teoria para analisar os livros, essa não foi uma tarefa fácil.  

Algumas análises sobre as histórias da literatura infantil e juvenil (Salway, 
1986; Hunt, 1990) assinalam que, até 1945, os panoramas históricos se 
basearam em critérios intuitivos de avaliação e consistiram em descrições 
dos argumentos das obras misturados com informações biográficas sobre os 
autores. Os critérios de avaliação da qualidade reproduziram os da crítica da 
literatura para adultos e a literatura infantil foi colocada em posição de 
subordinação (COLOMER, 2014, p. 37). 

 

 Segundo Colomer (2014), a única diferença das análises em relação aos 

estudos de história literária era a atenção dada à moralidade e à finalidade educativa 

dos livros infantis. Na fronteira dos anos 70, a literatura infantil passou a ser 

considerada como um campo literário específico, como um gênero literário e, a partir 

daí, os estudos se centraram em definir os traços específicos da literatura infantil e a 

analisar as obras pensando no destinatário – a criança.  

Importante ressaltar que os estudos psicanalíticos nos anos 70 levantaram 

aspectos psicológicos das crianças na recepção dos contos de fadas e estimularam o 

avanço da teoria literária, que começou a considerar o leitor em seu momento social 

e cultural na literatura infantil. 
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 Na década de 80, a teoria literária para a análise dos livros infantis foi além dos 

estudos estruturalistas que estavam centrados na obra, passando a ter um olhar para 

a teoria da recepção e a relação da obra com o leitor, levando em conta o contexto 

social. A literatura infantil passou a ser analisada pelos fatores literários, sociais e 

educativos de cada momento histórico.  

A descrição estruturalista continua oferecendo um instrumento muito útil para 
a descrição interna das narrativas, enquanto a teoria da recepção ou o “pacto 
narrativo” ampliam a possibilidade de entender a maneira pela qual o texto se 
adapta e forma, ao mesmo tempo, o leitor. A partir destas questões, a crítica 
de livros infantis pôde estabelecer – como novos instrumentos – que livros 
ajudam a formar leitores e que tipo de crítica é útil socialmente (COLOMER, 
2014, p. 149). 

 

Ainda segundo a autora, nessa valorização do destinatário, a teoria da 

recepção teve um papel importante, pois defendeu que a reação do leitor se somava 

ao texto no fenômeno literário, fato que levou à reflexão sobre o leitor e um novo olhar 

para os estudos das obras literárias infantis:  

É certo que o texto é repleto de elementos não ditos, que o leitor deve 
preencher, mas que estes espaços não se oferecem à imaginação arbitrária: 
o texto tem que ter prevista a interpretação do leitor através de seus próprios 
mecanismos de geração de sentido (COLOMER, 2014, p. 96). 

 

É preciso destacar que, se a área da psicanálise trouxe para a teoria literária o 

olhar para o leitor, a sociologia apresentou a ideia de que nenhuma obra é inocente 

ideologicamente e, assim, somou-se, na análise dos livros infantis, também a 

perspectiva ideológica.  

 Na década de 80, a literatura infantil passou a ser vista sob novos ângulos, e 

isso também teve efeito na educação. Os livros passaram a ser considerados como 

importantes para a formação leitora e literária das crianças, o que influenciou 

diretamente na produção de livros infantis:  

No campo da produção editorial, a introdução dos livros infantis e juvenis na 
escola teve repercussões imediatas. A constituição de um novo mercado fez 
com que se criassem livros pensados para oferecer uma alternativa de leitura 
às faixas de idade, que iam sendo progressivamente escolarizadas, ou para 
serem utilizados nas salas de aula (COLOMER, 2014, p.130). 
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De acordo com Colomer (2014), as características dos livros infantis se 

renovaram para se ajustar às condições culturais das sociedades modernas e aos 

leitores dos fins do século XX. E, como resultado, nos livros atuais predominam a 

fantasia, o humor, o jogo literário, a narrativa psicológica e a ruptura de temas tabus.  

É evidente que a literatura infantil tem um papel social e que a teoria literária 

teve grandes avanços para a análise desse gênero ao juntar a teoria estruturalista a 

estudos de outras áreas, como a psicologia e a sociologia. Em decorrência dos 

estudos, as funções educativas e literárias da literatura infantil também mudaram, 

assim como as suas características. Entretanto, a sua dupla função se manteve, e 

junto a ela a clareza do duplo destinatário do livro infantil: a criança, à qual o livro é 

dirigido, e o adulto, que é quem seleciona o livro apropriado ou não para a criança. 

Afinal, a definição do que é literatura infantil de qualidade é do adulto, que está 

pautado pelo duplo objetivo dessa literatura, o educativo e o literário, podendo ou não 

valorizar um deles em função do momento social. Diante desse cenário, o autor de 

livro infantil tem como desafio atender ao duplo destinatário; ele precisa resolver a 

contradição que supõe a criação de livros que, embora destinados às crianças, são 

selecionados pelos adultos. 

Apesar dos aspectos mencionados, esse ponto de tensão do duplo destinatário 

é visto por Shavit (apud COLOMER, 2014) como principal motor de inovação na 

literatura infantil, já que, ao não se dirigir exclusivamente ao leitor infantil, os autores 

adquirem liberdade para manipular modelos existentes e criar outros. Tal posição 

colabora na compreensão da forte presença do livro ilustrado no nosso contexto, um 

estilo de livro que traz complexidade pela sua constituição e qualidade literária e que 

convida para novas análises no campo da literatura infantil. 

Certamente, o desenvolvimento global da literatura infantil teve grande 

influência na forma que ela se desenvolveu no Brasil, no entanto achamos importante 

termos o olhar das pesquisadoras Marisa Lajolo e Regina Zilberman (1984) e Nelly 

Novaes Coelho (2006) para as especificidades do processo de desenvolvimento da 

literatura infantil no nosso país, no qual está inserido Alexandre Rampazo, o autor das 

obras aqui analisadas. Segundo Lajolo e Zilberman (1984), a literatura infantil só 

apareceu no Brasil quase no século XX, apesar de ao longo do século XIX se ter 

notícia do aparecimento de uma ou outra obra destinada às crianças. O seu 

nascimento também esteve atrelado à importância dada a escola como formadora das 
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crianças. E foi a obrigatoriedade da escolarização que fez essa literatura se 

desenvolver e, por isso, os temas levantados estavam ligados aos interesses sociais 

e políticos do país. No início, as traduções de clássicos estrangeiros foi o que esteve 

mais presente. Aos poucos, autores brasileiros passaram a produzir, tendo ainda, 

entretanto, a literatura estrangeira como referência. Foi com Monteiro Lobato, em 

1921, que teve início uma nova etapa na literatura infantil brasileira. Apesar de seu 

livro Narizinho Arrebitado ser feito para ser adotado e trabalhado na escola, continha 

o diferencial de seu autor de se preocupar em escrever histórias para crianças numa 

linguagem que as interessassem. Lajolo e Zilberman (1984) esclarecem que, depois 

desse lançamento, entretanto, ainda demorou um tempo para que novas produções 

de livros nessa linha fossem escritos:  

Todavia, a proliferação de textos não acontece imediatamente. Na década de 
20, destacam-se dentre as criações de autores nacionais, quase que 
solitárias, as obras de Lobato. Suas raras companhias foram: as histórias de 
Tales de Andrade, publicadas na coleção Encanto e Verdade, da 
Melhoramentos; e o livro de Gondim de Fonseca, O reino das maravilhas 
(1926) que, editado no conjunto da Biblioteca Quaresma, prolonga, nesse 
período, certos traços da fase anterior, dependente, como se viu, das 
adaptações de contos tradicionais (LAJOLO; ZILBERMAN, 1984, p. 46). 

 

As pesquisadoras esclarecem que foi entre 1940 e 1960 que ocorreu a 

profissionalização acompanhada de especialização da literatura infantil brasileira por 

parte das editoras e dos escritores e, com isso, uma produção intensa e fabricação 

em série respondendo às exigências crescentes do mercado consumidor em 

expansão. Mas, a quantidade não estava necessariamente atrelada à qualidade 

literária:  

A enumeração de autores e obras dedicados à narrativa revela a fertilidade 
literária desse período. Porém, a poesia, como já ocorrera antes, não teve 
muitos seguidores, limitando-se unicamente ao livro de Olegário Mariano, 
Tangará conta histórias (1952). 

Ambos os fatos são significativos, porque, se é marcante a quantidade de 
textos novos, possibilitando a profissionalização do escritor, fica claro 
também o tipo de profissionalização facultada: a que adere à produção de 
obras repetitivas, explorando filões conhecidos e evitando a pesquisa 
renovadora. O resultado levou ao menor reconhecimento artístico e à maior 
marginalização da literatura infantil, se comparada aos demais gêneros 
existentes (LAJOLO; ZILBERMAN, 1984, p. 87). 
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É importante destacar que foi nos anos 60 que se multiplicaram as instituições 

e programas voltados para o fomento da leitura e a discussão da literatura infantil, o 

que atraiu diversos escritores e artistas gráficos a se dedicarem ao gênero, inclusive 

autores consagrados como Mário Quintana, Cecília Meireles, Vinícius de Morais e 

Clarice Lispector. Em decorrência, os livros infantis passaram a ter prestígio e a 

valorizar os autores nacionais. As décadas de 60 e 70 foram marcadas por grande 

produção nacional e lançamentos de livros de autoras como Lygia Bojunga Nunes e 

Ruth Rocha. Nesse momento, maior ênfase foi atribuída aos aspectos gráficos, que 

passaram a não ser mais vistos como subsidiários do texto, e sim como elementos 

autônomos e com valor para a construção do sentido do livro: 

Isso ocorre em certos momentos de O caneco de prata (1971), de João Carlos 
Marinho, onde letras e palavras, abandonando a linearidade peculiar à 
linguagem verbal, estruturam-se em grafites e caligramas. Também em 
Chapeuzinho Amarelo (1979), de Chico Buarque com programação visual de 
Donatella Berlendis, letras e palavras se encorpam e configuram visualmente 
o significado do texto. Mas é principalmente através de obras como Flicts 
(1969), de Ziraldo, Domingo de manhã (1976), Ida e volta (1976), ambos de 
Juarez Machado, O ponto (1978), de Ciça e Zélio, Depois que todo mundo 
dormiu (1979), de Eduardo Piochi e O menino maluquinho (1980), de Ziraldo, 
que livros infantis brasileiros contemporâneos tem o visual como centro, e 
não mais como ilustração e/ou reforço de significados confiados à linguagem 
verbal (LAJOLO; ZILBERMAN, 1984, p. 128). 

 

Além disso, a partir dos anos 70, algumas obras como A vida íntima de Laura 

(1974), de Clarice Lispector, passam a trazer para a literatura infantil a perplexidade 

e a insegurança do narrador moderno. Os temas foram diversificados e uma literatura 

não tão atrelada ao pedagógico foi crescendo.  

Nelly Novaes Coelho (2006) complementa as reflexões de Lajolo e Zilberman, 

informando que a entrada da ilustração nos livros infantis foi extremamente 

responsável pela renovação do gênero, pela entrada do novo nos livros infantis: 

A narrativa visual (através dos desenhos, pinturas, colagens, montagens, 
etc.) ganha igual (ou maior) importância que o texto. Nos anos 80, surgem os 
livros de histórias sem texto, cuja efabulação, é realizada exclusivamente 
através de imagens e conquistam de imediato crianças e adultos. Um novo 
caminho se abre para a invenção da literatura destinada às crianças. Grandes 
artistas do desenho, pintura, cartuns etc. criam livros infantis que são 
pequenas obras de arte. Inúmeros prêmios internacionais têm sido 
concedidos a essa produção brasileira (NOVAES, 2006, p. 52). 

 



 23 

 Segundo a pesquisadora, a partir da renovação dos livros infantis, nos anos 80, 

tivemos também o aparecimento de novos escritores, que foram incentivados a criar, 

pelas novas diretrizes educacionais – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

reformulada, a qual passa a exigir o ensino da língua vernácula através de textos 

literários, que mudaram a relação entre a escola e literatura e a expansão do mercado 

editorial.  

Atualmente, podemos perceber, pelo crescimento de autores brasileiros nas 

editoras e vencedores de prêmios nacionais e internacionais, que esse caminho de 

renovação e criatividade na literatura infantil brasileira, iniciado nos anos 80, se 

manteve e ampliou-se ainda mais.  

Agora, com mais clareza sobre como o livro ilustrado passou a ter presença na 

contemporaneidade, seguimos para reconstruir o que chamamos de livro ilustrado a 

partir de cinco teóricos que se debruçaram sobre o assunto. Na sequência, 

analisaremos os elementos que o constituem para, no segundo capítulo, 

empreendermos a análise do corpus. 

Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011) trazem como diferencial do livro 

ilustrado o fato de combinar dois níveis de comunicação, o visual e o verbal, de forma 

que o leitor se volta do verbal ao visual e vice-versa. Nesse processo, cada releitura, 

tanto de palavras como de imagens, cria pré-requisitos para uma interpretação 

adequada do todo. Também apresentam como elemento importante do livro ilustrado 

o fato de tanto as palavras quanto as imagens deixarem espaços a serem preenchidos 

pelos leitores com seu conhecimento, experiência e expectativas, pois: 

[...] é na interação das palavras e imagens que novas e fascinantes soluções 
podem ser encontradas. Da mesma forma, enquanto as palavras podem 
apenas descrever dimensões espaciais, as imagens podem explorar e jogar 
com elas de maneira ilimitada (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 45). 

 

Para as duas pesquisadoras, os títulos, capa, contracapa, folhas de rosto e 

guardas são vistos como paratextos2. No entanto, reconhecem que suas 

 

2 Gérard Genette cunhou o termo paratextos: “Assim, para nós o paratexto é aquilo por meio de que 
um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, e de maneira mais geral ao público. [...] 
Um elemento de paratexto, se pelo menos consiste numa mensagem materializada, tem 
necessariamente um lugar, que se pode situar em relação àquela do próprio texto: em torno do texto, 
no espaço do mesmo volume, como o título ou o prefácio, e, às vezes, inserido nos interstícios do texto, 
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possibilidades são ilimitadas para contrapontos com o texto e a ilustração do livro, pois 

podem introduzir elementos contraditórios no livro em si e encaminhar o leitor para 

determinada leitura. Mas, apesar de reconhecerem que os paratextos podem interferir 

na leitura dos livros, esses elementos são vistos, pelas autoras, como parte do seu 

design, elementos compostos pós livro texto e imagem, e não como se fizessem parte 

da construção do livro ilustrado, pensados para contar a história na sua totalidade. 

Para Nikolajeva e Scott: 

Na verdade, a narrativa pode começar na capa, e passar da última página, 
chegando até a quarta capa. As guardas do livro podem comunicar 
informações essenciais e as imagens nos frontispícios podem tanto 
complementar quanto contradizer a narrativa. Como a quantidade de texto 
verbal nos livros ilustrados é limitada, o título em si pode às vezes constituir 
uma porcentagem considerável da mensagem verbal do livro. (2011, p. 307) 

 

Nesse caminho, Nikolajeva e Scott afirmam que o formato do livro também 

pertence aos paratextos, e é visto como parte do design do livro, mas é valorizado por 

interferir na mensagem que é transmitida para o leitor. Já para Sophie Vander Linden 

(2018), o livro ilustrado constitui uma forma específica de expressão, e para a sua 

leitura é necessário ler mais do que o texto e a imagem. É preciso apreciar o seu 

formato, enquadramento, a relação entre capa e guardas com o seu conteúdo, pois a 

diagramação está a serviço da expressão, sendo concebida de forma coerente em 

função do encadeamento das páginas.  

Linden (2018) defende, ainda, que há uma mútua interação entre o texto e a 

imagem, e a forma como estas linguagens estão expostas no livro, de acordo com a 

pesquisa, também conferem sentido. Por isso, o texto e a imagem não podem ser 

vistos independentemente da sua inserção num dado suporte. Para Linden, a página 

dupla constitui um espaço de inscrição fundamental, pois é na sequência das páginas 

 
como os títulos de capítulo ou certas notas; chamarei de peritexto essa primeira categoria espacial, 
com certeza a mais típica e da qual trataremos nos onze primeiros capítulos. Ainda em torno do texto, 
mas a uma distância mais respeitosa (ou mais prudente), todas as mensagens que se situam, pelo 
menos na origem, na parte externa do livro: em geral num suporte midiático (conversas, entrevistas), 
ou sob a forma de uma comunicação privada (correspondências, diários íntimos e outros). A essa 
segunda categoria eu batizo, na falta de um termo melhor, de epitexto, e que ocupará os dois últimos 
capítulos. Como deve, doravante, ser automático, peritexto e epitexto dividem entre si, exaustivamente 
e sem descanso, o campo espacial do paratexto; dito de outra forma, para os amantes de fórmulas, 
paratexto = peritexto + epitexto” (GENETTE, 2009, p. 09-12). 
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que se constrói o discurso: "Mais que qualquer outro suporte, o discurso completo é 

percebido na escala do livro, na sequência das páginas viradas." (2018, p. 87). 

Percebe-se, então, que o grande diferencial da sua pesquisa em relação à das 

autoras Maria Nikolajeva e Carole Scott vem pela valorização da página dupla, da 

apreciação da ocupação do espaço das duas linguagens (ilustração e texto).  

O livro ilustrado seria assim uma forma de expressão que traz uma interação 
de textos (que pode ser subjacentes) e imagens (espacialmente 
preponderantes) no âmbito de um suporte, caracterizado por uma 
organização da página dupla, pela diversidade de produções materiais e por 
um encadeamento fluido e coerente de página para página (LINDEN, 2018, 
p. 87). 

 

E, nesse sentido, o livro ilustrado transcende a questão da copresença por uma 

necessária interação entre texto e imagem, sendo que o sentido não é transmitido 

pela imagem e/ou pelo texto, mas, sim, pela mútua interação entre ambos. Além disso, 

a forma que o texto e a imagem estão dispostos no suporte, suas localizações, 

também conferem sentido para a leitura do livro, e é na sequência das páginas que 

se constrói o discurso: 

A organização em duplas favorece a fruição da leitura. O livro ilustrado de um 
modo particular, se baseia nesse encadeamento mais que qualquer outro 
suporte, o discurso completo é percebido na escala do livro, na sequência 
das páginas viradas (LINDEN, 2018, p. 87). 

 

Ana Margarida Ramos (2017) valoriza a concepção de livro ilustrado sugerida 

por Sophie Vander Linden e Maria Nikolajeva e Carole Scott, mas acrescenta o 

aspecto lúdico desse tipo de livro, e inclui o que Linden coloca como paratextos como 

partes constituintes do livro, sendo, assim, imprescindíveis para a sua compreensão 

total. E, pelo lado lúdico que acrescenta ao livro ilustrado e a importância sobre todos 

os elementos que o constituem, Ramos levanta a discussão sobre a interação do livro 

ilustrado com o leitor: 

Enquanto objeto experimental, claramente destinado a explorar as 
possibilidades e os limites do livro, estas publicações contemplam a 
dimensão física, interativa, lúdica, experimental/laboratorial, tirando partido 
da materialidade do livro e da sua construção (RAMOS, 2017, p. 15). 

 

Ramos traz para a discussão o fato de a leitura do livro ilustrado ser um 
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processo desafiador e estimulante por implicar movimentos de avanço e recuo das 

páginas, observação, questionamento constante e interrogação acerca do significado 

de todas as opções criativas realizadas pelos autores. Assim discorre sobre a 

complexidade de leitura desse tipo de livro:  

a observação e a análise da capa, lida em articulação com a contracapa, a 
identificação do título e da ilustração, a observação das guardas iniciais e 
finais e o estabelecimento de relações de sentido entre elas, a leitura e 
análise das páginas prévias ao início do texto, incluindo as páginas de rosto 
e a da ficha técnica, são atividades que se revelam particularmente 
produtivas. Outros aspetos a ter em conta no processo de leitura de um livro 
ilustrado têm a ver com a necessidade de proceder à leitura da dupla página 
como unidade de sentido e analisar a sua composição e organização, de 
modo a perceber as ligações e relações entre texto e imagem, que podem 
ser de vários tipos (RAMOS, 2020, p. 6). 

 

Lawrence R. Sipe (2008) reconhece todos os conceitos trabalhados pelas 

autoras já citadas, mas traz novos elementos para se pensar sobre o livro ilustrado. 

Ele apresenta as características do livro ilustrado pós-moderno que teria a sua 

modificação como reflexo dos valores, atitudes e conhecimentos da sociedade atual. 

Nesse tipo de produção, Sipe evidencia, junto a McGuire, além de todos os elementos 

que constituem o livro ilustrado e que foram levantados pelas teóricas aqui 

apresentadas, seis outras características, sintetizadas a partir do trabalho de 

diferentes teóricos:  

 1 - Desconforto entre a cultura popular e a "alta" cultura dentro das 
características dos tradicionais gêneros literários e os limites apresentados 
entre autor, ilustrador e leitor. 

2 - Contradição com a literatura tradicional por minar a tradicional divisão 
entre a história e o mundo real.  

3 - A intertextualidade (presente em todos os textos) é explicitada e 
multiplicada, muitas vezes sob a forma de pastiche, uma mistura irônica e em 
camadas de textos de muitas fontes. 

4 - Multiplicidade de significados, por apresentar diversos caminhos para se 
ler a narrativa dentre um alto degrau de ambiguidade não apresentada ou 
determinando uma forma de ler.  

5 - Convite aos leitores à exploração e a fazer a sua própria leitura. 

6 - Responsabilidade dada ao leitor pela sua experiência com o livro ao não 
oferecer uma narrativa estanque e pronta; não um mundo secundário, mas 
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um texto a ser (re)construído (SIPE; McGUIRE, 2008, p.16. Tradução 
nossa).3 

 

Acompanhando Sipe na reflexão acerca do livro ilustrado pós-moderno, Maria 

Nikolajeva atualiza o seu olhar para esse formato de livro, observando que o suporte, 

assim como a capa, a contracapa e o título – que anteriormente considerava 

paratextos do livro –, estão agora juntos ao texto e à imagem na construção da 

narrativa: 

A materialidade é uma das características mais evidentes de qualquer livro 
ilustrado, mas só na fase pós-moderna é que os criadores de livro ilustrado 
começam a prestar especial atenção a esta possibilidade e a utilizá-la. 
Paratextos, tais como capa, contracapa, título, folha de rosto e guardas, 
podem contribuir substancialmente para o significado global da narrativa, 
assim como o tamanho e formato do livro, e outras qualidades puramente 
externas. Dispositivos como o espaço impossível e as múltiplas narrativas 
visuais estão entre as características únicas dos livros ilustrados, e os livros 
ilustrados sem palavras permitem outras experiências tipicamente pós-
modernas (NIKOLAJEVA apud SIPE, 2008, p.57-58-59 Tradução nossa)4. 

 

Entre os teóricos aqui elencados, os elementos que se mantêm para o conceito 

do livro ilustrado são a mútua relação entre o texto e a imagem, tendo os dois o seu 

valor individual, mas com ampliação de sentidos no ato da leitura quando 

considerados em relação no suporte livro. Os autores diferem ao considerarem título, 

 
3 1. blurring the distinctions between popular and “high” culture, the categories of traditional literary 
genres, and the boundaries among author, narrator, and reader  
2. subversion of literary traditions and conventions and undermining the traditional distinction between 
the story and the outside “real” world  
3. intertextuality (present in all texts) is made explicit and manifold, often taking the form of pastiche, a 
wry, layered blend of texts from many sources  
4. multiplicity of meanings, so that there are multiple pathways through the narrative, a high degree of 
ambiguity, and nonresolution or open- ended endings  
5. playfulness, in which readers are invited to treat the text as a semiotic playground  
6. self-referentiality, which refuses to allow readers to have a vicarious lived-through experience, offering 
instead a metafictive stance by drawing attention to the text as a text rather than as a secondary world 
(SIPE; McGUIRE, 2008, p.16). 
 

4 Materiality is one of the most self- evident features of any picturebook, yet it is not until the postmodern 
phase that picturebook creators start paying special attention to and utilize this possibility. Peritexts such 
as cover, endpapers, title page, and doublespread layout can contribute substantially to the overall 
meaning of the narrative, as can the size and format of the book, and other purely external qualities. 
Devices such as impossible space and multiple visual narratives are among picturebooks’ unique 
features, and wordless picturebooks allow further typically postmodern experiments. (NIKOLAJEVA 
apud SIPE, 2008, p.57-58-59) 
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capa, folha de rosto, quarta capa, guardas, diagramação como paratextos ou como 

componentes essenciais na compreensão da obra, além de divergirem sobre a 

importância da página dupla e da sequência de páginas para a leitura integral do livro 

ilustrado.  

Consideramos, na presente investigação, o livro ilustrado como o tipo de 

produção constituída por texto, imagem, com elementos como título, capa, folha de 

rosto, guardas, quarta-capa, tipografia, formato, diagramação exercendo função 

narrativa e que, em razão disso, precisam ser lidos sinergicamente (NAVAS, 2020). 

Além disso, nele pode estar presente a intertextualidade, a multiplicidade de 

significados e a diversidade de caminhos de leitura com diferentes graus de 

complexidade.  

 

1.2 A composição do livro ilustrado 

O livro ilustrado é formado pela tríade texto, ilustração e projeto gráfico, sendo 

que todos esses elementos são pensados como construtores da narrativa, e, por isso, 

precisam ser lidos simultaneamente para que se tenha o entendimento mais 

aprofundado da história. Considerando tal construção, torna-se necessário, antes da 

análise da tríade em conjunto no livro ilustrado, compreendermos as características e 

singularidades de cada um desses elementos.  

 

1.2.1 Texto literário  

Para começarmos a tratar do texto literário, é importante termos em mente a 

colocação de Hunt: 

O sentido é produzido com o leitor e o livro. Embora possa parecer que o 
sentido reside simplesmente no livro, e que o leitor assume o sentido pela 
leitura, não é filosoficamente provável nem empiricamente verdadeiro (2013, 
p. 105). 

 

Seguindo esse caminho, Hunt (2013) nos convida para que a análise do texto 

literário siga o caminho de investigar como ele é construído, como funciona, de que 

forma é organizado e quais são as regras compartilhadas para o seu entendimento.  
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Com o texto literário pode-se narrar, brincar com os sentidos das palavras, 

comentar eventos e o que ocorre com os personagens e o que estes pensam e 

sentem, e dirigir-se ao leitor diretamente.  

Hunt (2013) nos apresenta dois tipos de narrativas que estão presentes na 

literatura infantil, os quais estão relacionados às questões de controle e das técnicas 

por meio das quais se exerce poder sobre o leitor. Uma das narrativas é a fechada, 

na qual o escritor tenta fazer todo o trabalho para o leitor, limitando as possibilidades 

de interpretações, orientando assim o seu entendimento da obra. Essa narrativa tem 

como característica apresentar um texto extremamente codificado pelo forte controle 

narrativo. O outro tipo de narrativa é a aberta, que requer uma interação maior do leitor 

e oferece a liberdade para que ele preencha os vazios5 do texto, possibilitando a 

diversidade de significados.  

A literatura infantil também traz diferentes tratamentos da e com a linguagem. 

Encontram-se, assim, narrativas que seguem a linha de utilizar somente palavras e 

estruturas linguísticas que os autores julgam que as crianças conhecem; por outro 

lado, há narrativas que não ficam presas às palavras “simples”, não restringindo o 

emprego de diferentes elementos linguísticos em textos para crianças. Hunt alerta-

nos, no entanto, que a aceitação de textos limitadores não só restringe o pensamento 

dos leitores como também a capacidade de pensar: 

A linguagem superficial assume o comando e controla o pensamento. Se a 
linguagem limitada resultar em clichê e na formação de registros, quase 
sempre e talvez de forma inevitável levará o leitor a exprimir ideias simples e 
simplórias (HUNT, 2013, p.160). 

 

Até aqui, apresentamos o que de geral encontramos no livro infantil. Mas é 

importante nesse momento destacar quais são as características que somadas a 

essas estão presentes no livro ilustrado. Nesse tipo de livro, o texto literário tem como 

 

5 Compreendemos a noção de vazios no texto a partir da perspectiva de Iser, para quem “os lugares 
vazios indicam que não há a necessidade de complemento, mas sim a necessidade de combinação. 
Pois só quando os esquemas do texto são relacionados entre si, o objeto imaginário começa a se 
formar; esta operação deve ser realizada pelo leitor e possui nos lugares vazios um importante 
estímulo. Mediante eles, assinala- se a possibilidade de ligação de seus segmentos, possibilidade não 
explicitada pelo texto.” (ISER, 1999, p. 126) 
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característica ser breve, interativo e “incompleto”, no sentido de não oferecer toda a 

narrativa para o leitor, já que é na parceria com a ilustração e o projeto gráfico que a 

narrativa se desenrola. Hunt (2013) nos lembra que, nessa composição, a ilustração 

altera o modo como lemos o texto verbal, que as palavras podem aumentar, 

contradizer, expandir, ecoar ou interpretar as imagens, e vice-versa.  É importante 

ressaltar que a brevidade e o fato de trazer lacunas são pontos de riqueza do texto 

literário no livro infantil, pois eles provocam os autores para a escolha minuciosa de 

palavras e frases que consigam transmitir a riqueza do seu papel narrativo. A autora 

Marie Saint-Dizier esclarece esse dado quando escreve sobre a sua relação com a 

construção do texto no livro ilustrado: 

A história não deve necessariamente fluir: ela é constituída de pequenas 
unidades bem marcadas, acentuando palavras que, nos parece, a criança de 
certo irá gostar de repetir. Daí o interesse, dentro do texto, de achar a palavra 
deliciosa e insubstituível. Pensamos e visualizamos a página que se vira: é 
uma regra muito excitante que pode aproximar o texto do livro ilustrado de 
um poema, de seu recorte em versos, em estrofes, de suas quebras (SAINT-
DIZIER apud LINDEN, 2018, p. 50). 

 

Linden (2018) também nos lembra de que o livro ilustrado é associado à cultura 

da primeira infância, em particular às cantigas de ninar e com o olhar para oralidade 

do livro ilustrado; muitos autores contemporâneos procuram recriar o ritmo e a poesia 

dos versos infantis.  

Lá e Aqui, de Carolina Moreyra e Odilon Moraes, e Tudo Muda, de Anthony 

Browne, podem ser citados como exemplos de narrativas abertas, breves, com 

espaço para o leitor interagir, e nas quais se exploram diferentes estruturas 

linguísticas. É importante destacar que, como todos os outros livros que serão 

apresentados neste trabalho, os livros Lá e Aqui e Tudo Muda são considerados livros 

ilustrados dentro da nossa perspectiva, pois a potencialidade da história está na leitura 

simultânea do texto, da ilustração e do projeto gráfico.  

O livro Lá e Aqui, de Carolina Moreyra, autora brasileira, e Odilon Moraes, autor 

e ilustrador brasileiro, traz uma narrativa psicológica, um tipo de narrativa que, 

segundo Teresa Colomer (2017), está muito presente na literatura infantil atual, 

respondendo às mudanças produzidas no consenso social sobre as crenças e 

condutas apropriadas para as crianças. Com narrativa em primeira pessoa, um 

menino conta sobre a separação dos pais. A história começa com a frase “Era uma 
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vez uma casa” (MOREYRA; MORAES, 2015, s.p) e o desenho de uma casa. A 

princípio, parece que vem uma história simples e do mundo da fantasia, no entanto 

ela vai crescendo, se desenvolvendo através de metáforas e, com delicadeza, 

transmitindo as transformações que são observadas e vivenciadas pelo menino. 

Como podemos observar nas páginas reproduzidas aqui, o texto em nenhum 

momento se vale da palavra separação, deixando em aberto para o leitor elaborar os 

fatos relatados e os sentimentos desse menino.  

Fig. 1 – Dupla de páginas com o texto “Um dia a casa se afogou.” 

 

Fonte: MOREYRA; MORAES, 2015. 

 

Fig. 2 – Dupla de páginas com o texto “Os peixinhos foram morar nos olhos úmidos de minha mãe.” 

 
Fonte: MOREYRA; MORAES, 2015. 
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Fig. 3 – Dupla de páginas com o texto “Os sapos levaram os ensopados pés de papai para longe.” 

 
Fonte: MOREYRA; MORAES, 2015. 

 

Fig. 4 – Capa do livro Tudo Muda, de Anthony Browne. 

 
Fonte: BROWNE, 2016. 

 

O livro de Anthony Brown, autor e ilustrador britânico, também traz uma 

narrativa psicológica, mas seu narrador apresenta a enunciação em terceira pessoa e 

sob esse olhar acompanhamos o menino Gregório na expectativa sobre o que vai 

mudar na sua vida. É um livro que trata da chegada de uma irmã, informação que só 

temos ao final da história, assim como só percebemos que é sobre a expectativa de 

uma mudança que vai ocorrer de que a história trata depois de algumas páginas do 

início do livro, como observamos na capa e nas páginas reproduzidas aqui. É com 

humor e metáforas que vamos entrando com Gregório no questionamento sobre as 

mudanças. 
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Fig. 5 – Dupla de páginas com o texto “Naquela manhã, seu pai tinha ido buscar sua mãe. Antes de 
sair ele tinha dito que as coisas iam mudar.” 

 

Fonte: BROWNE, 2016. 

 

Fig. 6 – Dupla de páginas com o texto “Foi isso que ele quis dizer?”. 

 
Fonte: BROWNE, 2016. 

 

Fig. 7 – Dupla de páginas com o texto “Será que tudo ia mudar?”. 

 
Fonte: BROWNE, 2016. 
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1.2.2 Ilustração  

 

Rui Oliveira (2008) nos ajuda a entender como a ilustração se apresenta e se 

constitui na literatura infantil, começando por explicar que ela pode estar presente para 

informar, persuadir ou narrar. A ilustração informativa refere-se àquela que está 

compromissada com o conhecimento e a clareza de informações, não permitindo 

ambiguidade de interpretações; a persuasiva refere-se à que está diretamente 

endereçada para fenômenos de marketing e publicidade de algum produto ou evento; 

e a narrativa é a que está sempre associada a um texto literário ou música (capa de 

CDS E DVDS). É essa terceira forma que está presente no livro ilustrado.  

Nesse tipo de composição, a ilustração está associada a um texto e assume 

função narrativa. Ela não é uma tradução visual do texto literário, mas uma outra 

linguagem que dialoga com esse texto para contar uma história. Por esse motivo: 

O material a ser utilizado pelo ilustrador não está diretamente nas palavras, 
mas no espaço entre elas. É nesse espaço vazio, indefinido, nessa área 
crepuscular entre uma palavra e outra, que se localiza a ilustração 
(OLIVEIRA, 2008, p. 50). 

 

  Além disso, essa ilustração está vinculada à temporalidade, à sequência de 

imagens nas páginas que compõem o livro, como nos explica Oliveira (2008, p. 46): 

“[...] a apreciação correta de uma ilustração se realiza plenamente no contexto do livro, 

no passar sequencial das páginas, no espaço físico que ocupam e, acima de tudo, em 

sua adequação ao estilo e à proposta literária.”. 

A magia e o encantamento, segundo Oliveira (2008), são elementos centrais 

nas imagens do livro ilustrado, sendo importante as imagens possibilitarem leituras 

diversas, e através de seus elementos, como cor, linha e forma, despertarem a 

imaginação, a criação e fantasia do leitor. 

Ainda de acordo com Oliveira (2008), a cor possui poder emotivo e evocativo. 

No entanto, não deve ser analisada isoladamente, mas relacionada com a luz, a 

sombra e o momento psicológico dos personagens ou com a atmosfera de uma cena 

representada. Também deve ser vista na sua relação com as outras cores.  

Sipe (2002) nos esclarece que as possibilidades ou funções das linhas incluem 

sugerir contornos, modelagens, sombreamentos e sinal de movimento nas ilustrações. 
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Nikolajeva (2011), por seu turno, destaca as possibilidades ilimitadas que as imagens 

têm de transmitir de modo literal uma perspectiva “onipresente”, dando uma visão 

panorâmica do cenário, além de retratar vários eventos paralelos ou muitos 

personagens e locais diferentes, coisas que o texto verbal somente consegue 

indiretamente, valendo-se, por exemplo, da expressão “Ao mesmo tempo....”. 

Linden (2018) apresenta uma característica importante da ilustração no livro 

ilustrado, que é o fato de uma imagem necessariamente estar ligada às outras, seja 

diretamente no espaço da página dupla, seja no âmbito do livro. Além disso, um fato 

importante nesse formato de livro é o da imagem ser preponderante, ou seja, a 

ocupação espacial do texto não pode ser superior à das imagens.  

Camargo (1998), pautado nas funções da linguagem de Jakobson (1985), 

amplia as funções de ilustração no livro ilustrado, sugerindo que elas podem 

desempenhar onze diferentes funções: 

Função representativa, quando imita a aparência do ser ao qual se 
refere; função descritiva, quando detalha a aparência do ser representado; 
função narrativa, quando situa o ser representado em devir, através de 
transformações (no estado do ser representado) ou ações (por ele 
realizadas), sugerindo (ou explicitando) uma história, uma cena ou uma ação; 
função simbólica, quando aponta para um significado sobreposto ao seu 
referente e, nesse sentido, secundário; função expressiva, quando revela 
sentimentos e valores do produtor da imagem, bem como quando ressalta os 
sentimentos e valores do ser representado; função estética, quando orientada 
para a forma da mensagem visual, ou seja, quando enfatiza sua configuração 
visual; função lúdica, quando enfatiza o jogo (incluindo-se o humor como 
modalidade de jogo), seja em relação ao assunto, à forma da mensagem, ao 
destinatário ou ao emissor; função conativa, quando orientada para o 
destinatário, visando influenciar seu comportamento, através de 
procedimentos persuasivos ou normativos; função metalinguística, quando o 
referente da imagem é o código visual ou a ele diretamente relacionado, como 
situações de produção e recepção de imagens visuais, citação de imagens 
etc; função fática, quando orientada para o canal, ou seja, o suporte da 
imagem, enfatizando seu papel no discurso visual, e, enfim, pontuação, 
quando orientada para o texto no qual – ou junto ao qual – está inserida, 
sinalizando seu início, seu fim ou suas partes, nele criando pausas ou 
destacando elementos (CAMARGO, 1998, p. 59). 

 

Destacamos, aqui, que Oliveira, Camargo, Nikolajeva e Linden apresentam 

características que estão presentes no livro ilustrado infantil, no qual, conforme já 

indicamos, o texto narra em conjunto com a ilustração; no entanto, não consideram o 

design gráfico como elemento narrativo junto das outras duas linguagens.  
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Como exemplos de livros ilustrados nos quais as ilustrações se inter-relacionam 

e narram em conjunto com o texto literário e o design gráfico trazemos as obras Os 

vizinhos, de Einat Tsarfati, e Quando você não está aqui, de María Hergueta.  

Fig. 8 – Capa do livro Os vizinhos, de Einat Tsarfati. 

 
Fonte: TSARFATI, 2019. 

 

No livro de Einat Tsarfati, autora e ilustradora israelense, acompanhamos uma 

menina com muita imaginação e que nos conta sobre os moradores do prédio onde 

vive. Com o livro em formato vertical, que é o da porta, a narração em primeira pessoa 

e as imagens, vamos acompanhando a menina subindo as escadas do seu prédio de 

sete andares e nos surpreendemos, a cada andar, com os moradores que podem 

estar do outro lado de cada porta, como um velho caçador com seu tigre de estimação 

e um vampiro. 

Conduzidos pela imaginação da menina para mundos recheados de coisas 

incríveis, divertidas e curiosas, somos também direcionados por sua própria casa, 

onde ela se questiona sobre o quanto é ou não incrível a realidade de onde mora. 

Como podemos observar pela capa, o formato do livro, o título e a ilustração sangrada 

já são elementos da narrativa. Nas duas páginas duplas que seguem, as ilustrações 

das páginas estão completamente relacionadas e é na junção delas que a narrativa 

cresce. 
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Fig. 9 – Dupla de páginas com o texto “Próximo da segunda porta há sempre pegadas de lama.” 

 
Fonte: TSARFATI, 2019. 

 

Fig. 10 – Dupla de páginas com o texto “É a casa do velho caçador e do seu tigre de estimação.” 

 

Fonte: TSARFATI, 2019. 

 

No livro Quando você não está aqui (2017), de María Hergueta, autora e 

ilustradora espanhola, acompanhamos um menino que conta para a irmã o que 

acontece quando ela não está com ele. São sentimentos contraditórios que envolvem 

a relação entre irmãos, e que são passados para o leitor pelas contradições entre o 

texto e as ilustrações, como observamos nas imagens das páginas duplas a seguir. 

Também podemos observar que a guarda inicial e a final são elementos constitutivos 

da narrativa.  
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Fig. 11 – Dupla de páginas com o texto “Quando você não está aqui, sou o rei da casa.” 

 

Fonte: HERGUETA, 2017. 

 

Fig. 12 – Dupla de páginas com o texto “Quando você não está aqui, não tenho que dividir nada com 
ninguém.” 

 
Fonte: HERGUETA, 2017. 

 

Fig. 13 – Guarda inicial. 

 
Fonte: HERGUETA, 2017. 
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Fig. 14 – Guarda final. 

 
Fonte: HERGUETA, 2017. 

 

1.2.3 Projeto gráfico 

Antes de abordarmos os elementos que constituem o projeto gráfico do livro 

ilustrado, é importante considerar que esse tipo de livro apresenta diversidade na sua 

produção, tamanho, organização interna e ocupação no suporte, além de não possuir 

diagramação regular.  

Recorrendo às reflexões de Linden (2018), Nikolajeva e Scott (2011) e Sipe 

(2002), podemos definir cada elemento que constitui o projeto gráfico do livro e suas 

características. 

  

Formato e tamanho  

O formato e o tamanho do livro determinam a localização das imagens e do 

texto e, por isso, eles são definidos de acordo com os objetivos de seu criador. O 

formato vertical, mais alto do que largo, permite ao artista representar personagens 

humanas numa grande escala e pode proporcionar uma visão mais ampla das 

personagens e situações da história. Esse é o caso de muitos livros. No entanto, 

percebemos que o formato vertical pode ser utilizado também com outra intenção, 

como no livro Se eu abrir essa porta agora..., de Alexandre Rampazo, o mesmo autor 

dos dois livros analisados nesta investigação.  Nele, o formato vertical é um elemento 

da narrativa, pois é através do ato de o leitor abrir a porta que a história se constrói. 

O livro trata da expectativa do que se pode encontrar ao abrir uma porta sem saber o 

que está por trás dela. Em um dos lados, temos o pensamento de um menino com o 
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medo do encontro com monstros atrás da porta e, do outro lado do livro, temos a 

expectativa de encontrar um amigo para brincar. 

Fig. 15 – Sobrecapa e capa do livro Se eu abrir essa porta agora... 

 
Fonte: RAMPAZO, 2018. 

 

A sobrecapa, como mostra a imagem, já apresenta a leitura sugerida no livro. 

Ao abrir a porta que a compõe, encontramos a dedicatória do autor e os dados sobre 

o livro. Na parte inferior, encontramos um recorte para colocarmos o dedo e puxarmos 

o livro. O formato vertical e sanfonado, como observamos na figura abaixo, sugestiona 

o leitor a explorar a materialidade do livro, ampliando, assim, a sua leitura da narrativa.  

Fig. 16– O livro Se eu abrir essa porta agora...  aberto em seu formato sanfona. 

 

Fonte: RAMPAZO, 2018. 

 

O formato horizontal, mais largo que alto, permite uma organização plana das 

imagens, favorecendo ilustrações que incluam muito fundo, paisagens e perspectivas 

panorâmicas para a expressão do movimento e do tempo, e a realização de imagens 
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sequenciais. Como exemplo desse tipo de livro temos Inês, de Roger Mello e Mariana 

Massarani. 

Fig. 17 – Capa e quarta capa do livro Inês, de Roger Mello e Mariana Massarani. 

 
Fonte: MELO; MASSARANI, 2015. 

 

Com delicadeza no texto, nas imagens em sequência e em toda a composição 

do livro, os autores recontam a história de Inês de Castro, que nasceu na região 

espanhola de Galiza entre 1320 e 1325. Essa mulher foi para Portugal para ser ama 

da futura rainha d. Constança, apaixonou-se pelo príncipe Pedro, com ele viveu uma 

relação secreta e teve 4 filhos. Mas, por ter vivido essa história de amor em uma época 

que não existia amor por escolha, ainda mais no mundo da monarquia, ela foi 

assassinada e somente coroada como rainha após a morte do rei e a sua própria 

morte.  Na capa, junto à quarta capa, assim como nas páginas do miolo do livro, 

percebemos que o formato vertical é de extrema importância para o encadeamento 

da narrativa, nos transmitindo a ideia de movimento e de sequência dos 

acontecimentos.   

Fig. 18 – Dupla de páginas com o texto: “Uma carruagem veio de Castela. Trouxe Inês pra ser ama 
da princesa Constança. Princesa Constança? É, esposa de meu pai. Ah, sua mãe. Não, minha mãe 

era Inês, essa moça que sorriu quando o príncipe fez a carruagem parar.” 

 
Fonte: MELO; MASSARANI, 2015. 
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Já o formato quadrado possibilita imagens largas. Um bom exemplo de livro em 

que se opta por esse formato com o intento de reproduzir uma janela e o que se vê 

através dela é Da minha janela, de Otávio Júnior e Vanina Starkoff, como podemos 

observar nas imagens que seguem. A obra traz um narrador em primeira pessoa e, 

com texto poético e ilustrações com cores vibrantes, conta ao leitor o mundo que 

enxerga da janela da sua casa em uma favela. 

Fig. 19 – Capa do livro Da minha janela, de Otávio Júnior. 

 

Fonte: JÚNIOR; STARKOFF, 2019. 

 

Fig. 20 – Dupla de páginas com o texto “...vejo minha favela.” 

 

Fonte: JÚNIOR; STARKOFF, 2019. 

 

 O tamanho do livro determina a forma que ele será segurado e lido pelo leitor. 

Livros pequenos podem ser mais facilmente segurados por mãos pequenas, e podem 

proporcionar uma experiência mais privada. Já livros maiores podem sugerir histórias 

mais enérgicas, de aventura, por exemplo.  
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Capas  

A capa constitui um dos espaços determinantes em que se estabelece o pacto 

da leitura. Ela transmite informações que permitem apreender o tipo de discurso, o 

estilo de ilustração, o gênero. Tais indicações podem tanto introduzir o leitor ao 

conteúdo, como levá-lo para uma pista falsa, sendo que, em muitos livros ilustrados, 

o enredo começa na capa.   

O título é um dos elementos da capa. No caso do livro ilustrado, está 

normalmente acompanhado de uma imagem, ambos seguidos do nome do autor, da 

editora, da coleção ou série, e do subtítulo.  

Em um livro ilustrado, o título se relaciona sobretudo com a representação 

figurada da capa e obedece a qualquer tipo de vínculo texto-imagem, com suas 

relações de redundância, complementaridade ou contradição. Dado que muitas capas 

de livro ilustrado revelam o nome do herói no título com a representação do 

personagem, qualquer incongruência será necessariamente amplificada.  

O título e a imagem podem desarmar um efeito-surpresa ou uma queda final, 

assim como revelar a chave de interpretação da narrativa, ou formular uma hipótese 

acerca do drama. Além disso, no layout da capa, o artista pode usar de diferentes 

tipografias, tamanhos e configurações para o título, o que por vezes afeta o 

entendimento do livro. O título é parte importante do texto como entidade, e muitos 

estudos mostram que jovens leitores frequentemente escolhem ou rejeitam livros por 

causa dele. Há os títulos tradicionais de livros infantis, que são chamados nominais, 

e que incluem o nome do personagem principal, sendo que esse pode estar 

combinado com um adjetivo ou com um lugar. A prática de ter o nome do protagonista 

no título é, pelo menos na literatura infantil, um dispositivo narrativo didático, dando 

ao leitor jovem algumas informações diretas e honestas sobre o conteúdo do livro. Um 

título nominal também pode conter o objeto central da história. Outro tipo tradicional 

de título pode ser chamado narrativo, isto é, um título que, de algum modo, resume a 

essência da história. Também existem os títulos que são simbólicos e 

desconcertantes, e não revelam o enredo ou conflito da narrativa.  

Como exemplo de capa com título e ilustração que desvendam o personagem 

principal e a sua característica decisiva para o desenrolar da narrativa temos o livro 
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Adelaide – A Canguru Voadora, de Tomi Ungerer. É importante destacar que, no caso 

desse livro ilustrado, o revelar da capa não desvenda a narrativa, mas sim a introduz.  

Fig. 21 – Capa do livro Adelaide – A Canguru Voadora de Tomi Ungerer. 

 

Fonte: UNGERER, 2017. 

 

O título e a ilustração do livro Deixei o PUM escapar, de Blandina Franco e José 

Carlos Lollo, também trazem o personagem principal na capa, mas não com tanta 

clareza, pois brincam com a palavra pum, que aqui é o nome do cachorro. Essa 

informação fica implícita na capa, como mostrado a seguir, mas, logo no início da 

narrativa, é revelada.  

Fig. 22 – Capa do livro Deixei o PUM escapar, de Blandina Franco e José Carlos Lollo. 

 

Fonte: FRANCO; LOLLO, 2013. 
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Fig. 23 – Dupla de páginas com o texto “Esse final de semana vai ser divertido! Tem um parque novo 
perto da casa da tia Clotilde e a gente vai passar o dia lá. Todo mundo vai, e eu vou levar o meu 

melhor amigo, o Pum.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FRANCO; LOLLO, 2013. 

 

Nessa dupla de páginas, a informação que Pum é o nome do cachorro é 

revelada pela leitura multimodal, enquanto o texto conta que a menina vai levar o 

melhor amigo, o Pum, para passear, a imagem mostra-a segurando a coleira de um 

cachorro que corre na frente da sua família.  

Já na capa do livro Roupa de brincar, de Eliandro Rocha e Elma, o título e a 

ilustração fornecem pistas para o que poderá ser encontrado na narrativa, mas não 

com tanta clareza quanto nos outros exemplos dados. A narrativa desse livro traz o 

tema da morte, que é contada através da ausência das roupas coloridas e divertidas 

de uma tia, que após a morte do marido vestiu uma roupa preta.  

Fig. 24 – Capa e quarta capa do livro Roupa de brincar, de Eliandro Rocha e Elma. 

 
Fonte: ROCHA; ELMA, 2015. 
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Como podemos observar, o título, junto à imagem da capa e da quarta capa, 

oferece ao leitor muitos elementos que dão dicas da narrativa; no entanto, em função 

do cuidado estético em sua construção, a clareza acerca disso pode não ser percebida 

antes da leitura do livro.  

 

Quarta capa 

A quarta capa pode ser independente, mas também pode se relacionar com a 

capa, formando uma única imagem, separada pela lombada em dois espaços 

distintos. Raramente traz um texto verbal que faça parte da narrativa. Ao contrário, 

são frequentemente usadas para breve resumo do enredo, apresentação do autor e 

ilustrador, recomendação sobre a idade do leitor, trechos de resenhas, informações 

sobre outros livros dos mesmos autores e coisas parecidas.  

Trazemos aqui um exemplo de quarta capa que está relacionada com a capa 

formando uma única imagem, separada pela lombada em dois espaços distintos e que 

no conjunto oferecem para o leitor pistas da narrativa. Além disso, é uma quarta capa 

que não traz informações sobre o autor e ilustrador, trechos de resenhas, outras 

informações. Essa narrativa traz um diálogo divertido entre um macaco que está lendo 

um livro e um burro que vive no computador e tem dificuldade de entender como é um 

livro.  

Fig. 25 – Capa e quarta capa do livro É um livro, de Lane Smith. 

 

Fonte: SMITH, 2010. 
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Guardas 

A primeira função das guardas é sobretudo material. Elas ligam o miolo à capa 

e recobrem a parte interna desta, de modo que poderiam se ater simplesmente à sua 

funcionalidade, como nos romances. Se for esse o caso, em geral ostentam sua 

neutralidade por meio da cor branca. No livro ilustrado, as guardas são em geral 

coloridas. Isso para conduzir o leitor a certa disposição de espírito. As guardas podem, 

ainda, se somar à narrativa e até influenciar nossa interpretação.  

Na maioria dos livros, as guardas iniciais e finais são idênticas. Entretanto, 

podem ser usadas para enfatizar as mudanças que ocorrem ao longo do livro. Pois, 

embora mantenham uma ligação com a história, a primeira e a última páginas de 

guarda o fazem de maneira diferente. A primeira antecipa a história, enquanto a última 

nos remete de volta a ela.  

No livro Leonardo, de Wolf Erlbruch, autor e ilustrador alemão, temos o exemplo 

de guardas iguais no começo e no final do livro, que já fazem parte da narrativa. As 

guardas trazem desenhos de cachorros e as primeiras informações sobre o 

personagem Leonardo: “De manhã, Leonardo costumava desenhar mais ou menos 

25 cachorros, todos muito bravos. Aqui estão alguns deles.” (2004). Esse livro traz 

também mais um diferencial no design, que é a quarta capa sem nenhum texto, 

apenas com a ilustração de um cachorro.  

Fig. 26 – Capa e quarta capa do livro Leonardo de Wolf Erlbruch. 

 

Fonte: ERLBRUCH, 2004. 
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Fig. 27 – Primeira guarda do livro Leonardo. 

 

Fonte: ERLBRUCH, 2004. 

 

Fig. 28 – Última guarda do livro Leonardo. 

 

Fonte: ERLBRUCH, 2004 

 

Já no livro Tapajós, de Fernando Vilela, a guarda inicial é diferente da final, 

sendo que a primeira faz de fato o papel de introdução da narrativa, enquanto a última 

a finaliza. É importante observar que as ilustrações são diferentes, mas as duas estão 

compostas com uma página preta com traços brancos. Para demonstrar a ligação das 

guardas com o começo e o final da narrativa, apresentamos imagens das guardas e 

das páginas iniciais e finais.  
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Fig. 29 – Primeira guarda do livro Tapajós. 

 
Fonte: VILELA, 2015. 

 

Fig. 30 – Dupla de páginas inicial do livro Tapajós. 

 
Fonte: VILELA, 2015. 

 

Fig. 31 – Dupla de páginas final do livro Tapajós. 

 
Fonte: VILELA, 2015. 
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Fig. 32 – Última guarda do livro Tapajós. 

 
Fonte: VILELA, 2015. 

 

Folha de rosto  

Em geral, as folhas de rosto trazem indicações do título, nome do autor e 

ilustrador e da editora, acompanhados de uma imagem emoldurada que retoma o 

detalhe de uma imagem interna. A folha de rosto atende a convenções editoriais e 

pode simplesmente ser decorativa; no entanto, ela pode também sugerir e ampliar 

uma interpretação. E, às vezes, a narrativa pode começar na folha de rosto. Esse é o 

caso do livro O carteiro encolheu!, de Janet e Allan Ahlberg. Nesse livro, a folha de 

rosto traz uma mensagem para o leitor, nela está o texto “Para você” e a ilustração de 

um selo com um carteiro com a folha de rosto do próprio livro na mão. Ao virar a 

página, há um envelope com um cartão e, em um de seus lados, estão as informações 

normalmente presentes na folha de rosto: título do livro, nome dos autores, do tradutor 

e da editora. Do outro lado, o leitor depara-se com uma mensagem: 

Querido leitor, prazer em conhecê-lo;  

Junto a este cartãozinho você vai encontrar uma lente dentro de um 
envelopinho. Ela vai ser muito útil para explorar este livrinho. Esta história 
veio de muito longe, pela terra, pelo ar, veio até – veja você! – navegando 
pelo mar. Trate de usar sua lente: com ela você verá o que seu olhar não 

pode encontrar. (AHLBERG, 2019) 
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Fig. 33 – Folha de rosto do livro O carteiro encolheu!. 

 

Fonte: AHLBERG; AHLBERG, 2019. 

 

Fig. 34 – Primeira dupla de páginas do livro O carteiro encolheu!. 

 

Fonte: AHLBERG;AHLBERG, 2019. 

 

Como podemos observar, o livro O carteiro encolheu é mais um exemplo de 

como no livro ilustrado o texto, as ilustrações e o design gráfico estão juntos para 

(re)construir a narrativa.  

 

Escolha do papel 

A escolha do papel pode ser um elemento que auxilia o artista a transmitir uma 

sensação ou ideia, e assim proporcionar ao leitor uma determinada interação com o 

objeto livro.   
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No livro Era uma vez... , de Benjamin Lacombe, percebemos que a espessura 

do papel permite que as imagens em pop-up sejam montadas, enquanto o papel 

brilhante deixa as cores mais vivas e ajuda na transmissão de profundidade. 

Fig. 35 – Dupla de páginas com a Polegarzinha. 

 
Fonte: LACOMBE, 2015. 

Fig. 36 – Dupla de páginas com a Bela Adormecida. 

 
Fonte: LACOMBE, 2015. 

 

Encadernação 

A natureza e a qualidade da encadernação, por sua vez, determinam as 

margens interiores das páginas esquerda e direita e como elas se alinharão, o que é 

especialmente importante para livros com ilustrações que tomam toda a extensão da 

página dupla.  
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CAPÍTULO II | A (RE)LEITURA DE CLÁSSICOS 

 

2.1 Pinóquio – o livro das pequenas verdades, de Alexandre Rampazo 

 

Ítalo Calvino, em uma das propostas de definição do clássico na literatura, 

enfatiza a ideia de que “Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo 

que tinha para dizer.” (2020, p.11). Diante das obras Pinóquio – o livro das pequenas 

verdades (2019) e Este é o lobo (2020), de Alexandre Rampazo, obras selecionadas 

como corpus da pesquisa, podemos observar que, de fato, os clássicos podem ser 

revisitados e relidos de diversas formas, em diferentes tempos, e que releituras como 

essas, que se utilizam da paródia e do formato do livro ilustrado, amplificam o olhar 

do leitor para as possiblidades de leitura que bons livros nos oferecem.  

Alexandre Rampazo, autor, ilustrador e design gráfico, nasceu em abril de 1971 

em São Paulo, onde vive com a sua família. É formado em Design pela Faculdade de 

Belas Artes de São Paulo. Atuou como diretor de arte para publicidade, desenvolveu 

capas de livros, projetos editoriais e ilustrou livros. Somente a partir de 2007 começou 

a se dedicar integralmente à ilustração e à literatura infantil. Rampazo já publicou mais 

de 70 livros infantis em parceria com outros autores e, até o momento, tem 12 livros 

infantis de sua autoria, tendo recebido importantes prêmios literários. No Prêmio 

Jabuti, sua obra já recebeu 9 indicações e, por 3 vezes, seus livros foram vencedores 

deste prêmio. Recebeu o Prêmio Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 5 

oportunidades; Prêmio Biblioteca Nacional com 2º e 3º lugar; Premio Fundación 

Cuatrogatos; selos “Altamente Recomendável” FNLIJ; Troféu Monteiro Lobato; selos 

Cátedra Unesco, dentre outras premiações. Alexandre Rampazo participou ainda 

da 26th Biennial of illustrations Bratislava, tem livros nas listas “30 melhores livros 

infantis – revista Crescer” e obras selecionadas para o catálogo IBBY/FNLIJ’s 

Selection Bologna Children’s Book Fair. Seus livros foram publicados no Brasil, 

América Latina e Europa.  

Em live da Editora Zahar, o autor conta o porquê de escrever livros para 

crianças: 

A criança o tempo todo aceita o fantástico do dia a dia, incorpora isto na vida 
dela de uma forma muito natural. Mesmo ela sabendo que aquilo pode ser 
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uma fantasia, uma ficção, mas ela incorpora como uma coisa verdadeira. 
Então, eu acho, que essa minha ligação com a literatura infantil feita para 
crianças, vem justamente daí. Dessa junção de coisas. Desse realismo 
mágico que eu amava tanto na minha formação leitora e que eu amo até hoje, 
e dessa fé poética que as crianças têm, ou a suspensão da descrença que 
as crianças tem. Então, eu acho que eu fazendo literatura para criança eu 
junto esses dois mundos (RAMPAZO, EDITORA ZAHAR, 2020). 

 

Para esta investigação, escolhemos como corpus Pinóquio – o livro das 

pequenas verdades (2019) e Este é o lobo (2020), por serem livros ilustrados nos 

quais Alexandre Rampazo é autor, ilustrador e design gráfico, bem como pela 

(re)leitura que promovem de clássicos da literatura infantil.  Em razão desse recorte, 

decidimos nos limitar a levantar e comentar o conjunto de obras que são de sua plena 

autoria. Junto à leitura dos seus livros, recorremos também a entrevistas dadas pelo 

autor para elencar pontos sobre o seu processo de criação e projeto poético6, no 

intuito de ampliarmos o nosso olhar para a análise do livro Pinóquio – o livro das 

pequenas verdades (2019) e Este é o Lobo (2020). 

Doze são as obras de plena autoria de Rampazo: A menina que procurava 

(2008); A menina vestida de sonhos (2009); A princesa e o pescador de nuvens 

(2014); Este é o Lobo (2016 – Editora DCL; 2020 – Editora Zahar); A Cor de Coraline 

(2017); Aqui bem perto (2018); Se eu abrir essa porta agora... (2018); A história do 

pássaro e o realejo (2019); Coisas perdidas (2019); Pinóquio – o livro das pequenas 

verdades (2019); Um belo lugar (2019) e Eustáquio – o mágico magnífico (2020). Em 

nossa pesquisa, não tivemos acesso aos livros Eustáquio – o mágico magnífico 

(exclusivo para assinantes do clube de leitura Leiturinha), A menina vestida de sonhos 

(esgotado) e A menina que procurava (2008).  

Dentre os livros a que tivemos acesso, podemos observar que A princesa e o 

pescador de nuvens (2014) é bem diferente, pois nele o texto é bem mais longo e o 

foco está no texto, podendo a narrativa ser compreendida sem as ilustrações. 

Percebemos, assim, que se trata de um livro com ilustrações. Já em todos os outros 

livros, que foram lançados a partir de 2016, identificamos as características do livro 

 
6 De acordo com Cecilia Almeida Salles: Projeto poético “são princípios envoltos pela aura da 
singularidade do artista; estamos, portanto, no campo da unicidade de cada indivíduo. São gostos e 
crenças que regem o seu modo de ação: um projeto pessoal, singular e único.” (2011, p. 44) “O 
processo de criação, como processo de experimentação no tempo, mostra-se, assim, uma permanente 
e ampla apreensão de conhecimento, que envolve, entre muitas outras questões, técnica e a 
compreensão daquilo que se quer das obras que estão sendo construídas.” (2011, p.156).  



 55 

ilustrado de que tratamos aqui, para cuja fruição é necessária a leitura simultânea das 

três linguagens (texto, ilustração, design gráfico). 

Em live da editora Boitatá (2020), Alexandre Rampazo, em conversa com Thais 

Rimkus, explica o porquê dessa mudança na produção de seus livros.  

O que a gente chama hoje de livro ilustrado, eu acho que na verdade a gente 
não sabia nomear. Eu falo um pouco por mim.  
Demorou um tempo para eu perceber que era um tipo de linguagem, de 
narrativa que me encantava e que fazia que eu contasse as minhas histórias 
de uma forma mais potente.  
Eu acho que tem um momento ali, que eu acho que é justamente nesse 
momento que eu comecei a perceber que o que eu faço, que a minha forma 
de pensar as histórias faz parte da linguagem do livro ilustrado, que eu acho 
que foi a partir de Este é o lobo, que é um livro de 2016. Acho que a partir 
dele eu percebi e eu abracei essa ideia de trabalhar dessa forma (RAMPAZO,  
EDITORA BOITATÁ, 2020). 

 

Nessa fala do autor, percebemos que ele tem clareza sobre uma nova forma 

que foi incorporada para pensar e elaborar os seus livros. A partir de então, sua 

produção tem sido de livro ilustrado, narrativa construída com a tríade de linguagens. 

Na entrevista concebida para a Revista Fronteiraz (2020), percebemos o fato 

de seu processo criativo não ser linear. No caso da construção do livro Pinóquio – o 

livro das pequenas verdades, podemos deduzir que entre o gatilho inicial da obra – o 

folder - e a criação do livro de fato, o autor se nutriu de leituras, imagens, vivências e 

dos outros livros que produziu.  

Para falar um pouquinho sobre Pinóquio e essa possibilidade de releitura 
onde o livro como objeto entra como elemento estrutural da narrativa, eu 
preciso falar um pouco antes do processo embrionário desse livro do 
Pinóquio. Existe uma porção de aspectos da criação do livro Pinóquio – o livro 
das pequenas verdades, mas eu vou me ater mais no projeto gráfico em si. 
Para mim, o folder que desdobra no livro e cria aquela ilusão do nariz que vai 
crescendo foi a ideia primeira do livro. Foi meu gatilho criativo. Desenvolvi 
alguns assuntos a partir dessa criação do folder quando essa ideia me veio, 
de fazer o folder ser o nariz dele crescendo e todos os assuntos que 
evidentemente estavam relacionados ao universo do Pinóquio, mas eu 
percebi que o que eu tinha ali era um folder, não era uma história, pelo menos 
eu não tinha uma história boa para contar a partir daquela criação. Esse folder 
acabou retornando para a gaveta e eu fui retornar a ideia do fazer o Pinóquio 
uns 2 a 3 anos depois desse momento inicial. Só depois desse período que 
eu finalmente achei que eu tinha uma história que tinha uma relevância, que 
fosse uma história boa para ser contada dentro desse universo e dentro do 
que eu estava propondo como elemento gráfico, o folder (RAMPAZO, 
REVISTA FRONTEIRAZ, 2020). 
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Fig. 37 – Sequência de páginas em que a árvore sonhava em ser um menino. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

É importante destacar que no livro Pinóquio – o livro das pequenas verdades, 

o folder, que, segundo o autor, na entrevista para a Revista Fronteiraz, foi o gatilho 

criativo do livro, é o ponto-chave da narrativa, não estando ali como um elemento 

decorativo, mas como um elemento narrativo. Esse dado leva-nos a pensar sobre o 

projeto poético do autor, no qual o valor da imagem para a transmissão da sua ideia 

de narrativa é um marco importante. Acreditamos ser relevante aqui o fato de que 

Rampazo é formado em design e que trabalhou por anos como diretor de arte para 

publicidade e desenvolveu também capas para livros.  

Observamos que não só nesse livro, mas em outros do autor, o valor dado ao 

design é o mesmo que aquele dado ao texto e às ilustrações na construção da 

narrativa. Exemplo disso é o livro Se eu abrir essa porta agora..., cuja narrativa é 

construída com o texto, as ilustrações e a relação do leitor com a materialidade do 

livro. Em formato vertical e sanfona, e com a ilustração de uma porta repetidas vezes, 

o leitor vai vivendo a experiência de abrir a porta, ao virar da página, sem saber o que 

vai encontrar atrás dela, além de ter a possibilidade de fazer a leitura com o livro aberto 

em partes ou com todo ele aberto.  
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Fig. 38 – Livro Se eu abrir essa porta agora... aberto como sanfona. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2018. 

 

Já no livro Este é o Lobo, o formato vertical (14 x 31cm) possibilita vermos o 

corpo inteiro do lobo e estabelecer um jogo de aproximação e distanciamento com o 

personagem, o que favorece a construção da narrativa.  

Fig. 39 – Páginas 15, 31 e 39 do livro Este é o lobo. 

 

Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Outro ponto interessante da reflexão de Rampazo é que, depois de a ideia do 

folder do livro Pinóquio ter nascido, ela ficou na gaveta por 2 a 3 anos, pois não achava 

que tinha uma boa história para ser contada dentro do que ele estava propondo com 

esse elemento gráfico. Em sua fala, identificamos mais um ponto que pertence ao 

projeto poético do autor: a ideia de que a imagem e o projeto são de extrema 

importância na construção dos seus livros, mas que eles não se sustentam sem a 

elaboração de uma boa narrativa. O livro Pinóquio – o livro das pequenas verdades é 

uma amostra disso. Nele percebemos que o projeto gráfico é tão importante quanto 
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as ilustrações e o texto, e que esses três elementos constroem juntos a narrativa bem 

estruturada. Também podemos observar essa característica nos outros trabalhos do 

autor, como no livro Um belo lugar, no qual o formato do livro está ligado ao formato 

do papel para fazer um grou de origami, que é o personagem pelo qual a história é 

narrada. Ou seja, é um elemento a mais para, junto ao texto e às ilustrações, ampliar 

as possibilidades de leitura da narrativa.  

Também nos parece relevante destacar que, sem precisarmos de registros do 

próprio autor, é evidente que Pinóquio – o livro das pequenas verdades nasceu antes 

mesmo da ideia do folder, mas do que ficou da história original de Pinóquio, ou da sua 

versão para o filme da Disney. Essa intertextualidade evidente também está no livro 

Este é o lobo, no qual a história da Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos 

estão presentes na construção de sua narrativa. Identificamos aqui que Rampazo tem 

como um dos gatilhos criativos para os seus livros histórias clássicas, e que, a partir 

delas, cria novas narrativas, trazendo um novo olhar para as personagens. 

Na resenha da Revista Quatro Cinco Um, temos mais uma informação sobre a 

origem do livro de Rampazo com a personagem Pinóquio. Nessa resenha, há um  

trecho em que o autor conta que a ideia para o livro veio de “Blade Runner: o caçador 

de androides” (1982). Relata que depois de assistir ao filme algumas vezes, identificou 

uma problemática existencial muito próxima à de Pinóquio:  

Para mim, pareceu claro que a história do Pinóquio não é sobre uma criança 
que mente e, sim, sobre uma criança que procura o tempo todo se adequar 
ao que os outros pensam ou esperam que ele seja. A partir disso, proponho 
esse jogo de espelhos em que Pinóquio se mira no outro, desejando ser o 
que não é por ser somente um pedaço de madeira (RAMPAZO apud 
TAVARES, 2019). 

 

Constatamos, nessa obra de Rampazo, explícita intertextualidade com a 

personagem criada por Collodi. Podemos também inferir, a partir da leitura do livro e 

do material pós livro impresso referenciado nesse trabalho, que se tivéssemos acesso 

aos documentos do processo de criação dessa obra encontraríamos um rico material 

que demonstraria diversas idas e vindas, releituras e ajustes. Acreditamos também 

que o material demonstraria um processo de criação que levou sempre em conta que 

se tratava de uma narrativa para um livro ilustrado direcionado ao duplo destinatário 
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da literatura infantil, o adulto mediador e a criança, ou seja, um livro com muitas 

camadas de interpretação.  

Fig. 40 – Capa do livro. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

O livro Pinóquio – o livro das pequenas verdades recebeu o prêmio da 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ  2020 Produção 2019 nas 

categorias criança e projeto editorial, e Prêmio Cátedra UNESCO de Leitura Cátedra 

10 – 2019. Foi também finalista do Prêmio Jabuti 2020, na categoria ilustração; 2° 

lugar no Prêmio Sylvia Orthof – Prêmio Biblioteca Nacional/Literatura infantil; 

selecionado para a lista dos 30 melhores livros infantis do ano 2020 da Revista 

Crescer, e para o catálogo IBBY/FNLIJ´s Selection 57th Bologna Children´s Book Fair 

2020.  

A capa de Pinóquio – o livro das pequenas verdades traz diversos elementos 

que nos fazem parar a fim de refletir sobre a narrativa que vamos encontrar. Nela, 

temos o título do livro, que traz o nome da personagem carimbado em branco, 

transmitindo-nos a ideia de trabalho manual, a qual é reforçada pela ilustração de 

Pinóquio que, ao ter evidentes as linhas da madeira com a qual é construído e as 

junções entre suas partes, mostra-nos que se trata de um boneco de madeira. 

Percebemos também a gramatura grossa, a textura áspera e cor do papel marrom 

nela empregado, que nos remete à madeira – material com o qual o boneco é 

construído, e o formato vertical (17 x 29cm), que se aproxima do formato do corpo da 

personagem. Nota-se, na imagem da personagem na capa, a função descritiva citada 

por Luís Camargo (1998), pautado em Jakobson, pois a imagem traz ao leitor não só 
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a forma do corpo de Pinóquio, mas também o material do qual foi construído. Revela, 

também, a função fática, pelo formato se unir à cor e à gramatura do papel no discurso 

visual. Até aqui, todos os elementos parecem nos conduzir para a releitura do clássico 

As aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Mas também nos deparamos com dois 

itens: o subtítulo – o livro das pequenas verdades, e o nome do autor – Alexandre 

Rampazo, que nos deixa em alerta sobre o fato de que não vamos encontrar uma 

versão do clássico de Pinóquio. 

Constatamos, assim, logo na capa, a presença da intertextualidade, conceito 

cunhado pela crítica literária francesa Julia Kristeva, em 1969, que coloca o processo 

de escrita como resultante também do processo de leitura de um corpus literário 

anterior. Conforme assegura Kristeva: “todo texto é absorção e transformação de 

outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, se instala a de intertextualidade, 

e a linguagem poética se lê, pelo menos, como dupla.” (apud CARVALHAL, 1986, p. 

50). 

Importante ressaltar que a intertextualidade trouxe um novo olhar para a crítica 

do texto literário, pois fez com que o conceito de imitação ou cópia perdesse seu 

caráter pejorativo, diluindo a noção de dívida que antes era firmado na identificação 

de influências. Também toda repetição passa a ser vista como estando carregada de 

uma intencionalidade: a de continuidade, modificação ou subversão. Nesse caminho, 

o novo texto atua em relação ao texto antecessor e pode atualizá-lo, renová-lo ou 

reinventá-lo. No caso da obra de Alexandro Rampazo, podemos observar que o 

clássico de Collodi constitui-se como um ponto inicial para a criação da nova narrativa, 

e que a nova narrativa leva a um resgate da obra original. Identificamos, assim, que a 

obra promove a releitura do clássico por meio da paródia.  

Na contracapa, que apresenta a mesma gramatura, cor e textura do papel 

empregadas na capa, deparamo-nos com um texto que nos oferece mais pistas de 

que uma nova narrativa será contada, e que Pinóquio será a personagem principal. 

Nesse momento, ficamos sabendo que, por meio do livro, seremos levados a uma 

reflexão acerca do que é ser quem somos. 

Ao abrirmos o livro, encontramos uma guarda com desenho geométrico em 

vermelho que, ao iniciarmos a narrativa, percebemos que está nas mangas da roupa 

de Pinóquio. Mangas que cobrem os braços que nos chamam para todos os 
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movimentos da busca corporal por quem Pinóquio pode ser e quem é. O padrão da 

guarda inicial se repete na final.       

   Fig. 41 – Guarda inicial e folha de rosto. 

 
      Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

                                                  Fig. 42 – Folha de créditos e guarda final. 

 

 Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

Na primeira dupla de páginas, deparamo-nos com desenhos de Pinóquio feitos 

a lápis e com uma anotação apontando para onde haveria sulcos de árvore. Somos 

lembrados, assim como na capa, de que a história é sobre Pinóquio – um boneco de 

madeira. Junto ao esboço da criação do boneco de madeira está uma dedicatória: 

Ao meu pai, em memória, pelas 
conversas que finalmente hoje 
temos, e que as guardo aqui comigo. 
Porque compreendo neste instante,  
neste agora em que me vejo refletido.  
(RAMPAZO, 2019, s.p) 
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Quem fala nessa dedicatória? É a personagem Pinóquio para o seu pai 

Geppeto? É Alexandre Rampazo para Carlo Collodi? Ou Rampazo para o seu próprio 

pai? Aqui, vemos a mistura do narrador com a personagem e do autor com o narrador, 

a qual é ampliada pelo fato de a dedicatória estar sobre o desenho/esboço da 

construção do boneco de madeira. Precisamos, então, caminhar para as próximas 

páginas para tentarmos entender de quem é a voz.  

É importante observar que, normalmente, a dedicatória é redigida pelo autor do 

livro e traz nomes de pessoas sobre um fundo neutro. Na página de dedicatória desse 

livro de Rampazo, percebemos que o livro está desconstruindo o que é esperado, nos 

mostrando que, desde o início, seremos expostos a uma espécie de jogo. 

Fig. 43 – Dupla de páginas com dedicatória. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

Viramos a página e identificamos a presença de um narrador que apresenta 

enunciação em terceira pessoa, um estilo de narrador maior que a personagem, como 

define Tzvetan Todorov: “[...] o narrador sabe mais que seu personagem” (TODOROV, 

2011, p. 246). Trata-se de um narrador que sabe o que a personagem pensa e que 

tece comentários sobre esse pensar. É através desse narrador que entramos na 

história e percebemos que temos acesso à visão de Pinóquio. “Quando Pinóquio 

parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, 

um pedaço de madeira.” (RAMPAZO, 2019, s.p). “Era somente um boneco de 

madeira.” (RAMPAZO, 2019, s.p). Temos aqui o olhar do narrador, pois vemos na 

ilustração Pinóquio olhando para o espelho e o que ele vê no espelho, elemento que 
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é representado pela costura do livro. Além disso, graças a esse narrador, também 

temos a informação de que para Pinóquio ser outro, ele deixaria de ser quem é.  

Fig. 44 – Dupla de páginas em que Pinóquio está refletido no “espelho”. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

É preciso retomarmos, aqui, a reflexão de Nikolajeva e Scott sobre o papel do 

texto e da ilustração no ato da leitura literária.  

Conforme já dito, o foco interno é impossível em um texto visual, isto é, as 
ilustrações não podem expressar de moto direto pensamentos e sentimentos. 
Entretanto, o texto visual pode, por exemplo, elaborar imagens e símbolos 
para transmitir o mundo interno do personagem (NIKOLAJEVA; SCOTT, 
2011, p. 166). 

 

Neste livro de Rampazo, fica clara a forma de expressão de cada linguagem, 

assim como a riqueza de elas juntas narrarem. O texto verbal é breve, mas é ele que 

nos proporciona acessar os sentimentos e pensamentos de Pinóquio, o que não seria 

possível somente através das ilustrações. Elas, que ocupam maior espaço nas 

páginas, nos possibilitam visualizar o que Pinóquio vê (o próprio boneco de madeira) 

e a imagem que cria com a sua imaginação (os outros personagens que se imagina 

sendo); o projeto gráfico, por sua vez, viabiliza a existência do espelho (representado 

pela costura do livro em um formato vertical), que é tão importante nesse jogo do que 

se vê e do que se cria com a imaginação.  

É importante notarmos também a linguagem usada por Rampazo. O início não 

se dá com “Era uma vez...” ou “Um dia...”, formas usadas para facilitar a entrada da 

criança na narrativa. O início é com algo que está acontecendo e a linguagem não é 
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facilitada para a criança, pois traz termos como refletido, que não é habitual do mundo 

infantil. Essa abertura já nos mostra que o autor tem confiança em seu leitor criança. 

Ao virar a página, passamos a acompanhar o que Pinóquio vê – a ele próprio 

– e o que imagina – ser Gepeto. Observamos que a sua imagem carrega traços do 

outro, pelos gestos e o fato de estar com a bengala, o que fortalece esse desejo de 

deixar de ser quem é e passar a ser o outro. Já o texto nos conta das características 

afetivas que ele imagina desse outro, assim como o fato de ele não ser o outro, mas 

continuar a ser o que é – um boneco de madeira. E é no conjunto das duas linguagens 

que podemos compartilhar os questionamentos de Pinóquio acerca de quem é e quem 

poderia ser.  “Ao olhar para o espelho, pensou que, talvez, se ele fosse Gepeto, seria 

bondoso, amável, paternal e justo.”; “Se Pinóquio fosse Gepeto, não seria mais 

somente um boneco de madeira.” (RAMPAZO, 2019, s.p). 

Fig. 45 – Dupla de páginas em que Pinóquio pensa em ser Gepeto. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

Nas páginas duplas que seguem é o pensamento de Pinóquio que 

acompanhamos e vemos refletidos no “espelho” junto à fala do narrador de que se 

Pinóquio passasse a ser um daqueles outros personagens, deixaria de ser um boneco 

de madeira. É importante ressaltar que o pensamento de Pinóquio nos leva 

novamente às aventuras vividas na narrativa clássica, pois traz pelo texto e detalhes 

da ilustração as características de outros personagens que interagiram com ele.  

No entanto, com a nova narrativa de Alexandre Rampazo, a questão central 

não são as aventuras/estripulias de Pinóquio da história original que o levam a viver 

várias situações perigosas e as mentiras que conta. Em Pinóquio – o livro das 
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pequenas verdades, temos um novo olhar para a personagem, pois a questão central 

é o seu questionamento sobre quem é e quem gostaria de ser. Aqui, a questão é sobre 

o aceitar quem é. Um outro ponto que observamos é que, no clássico de Collodi, 

Pinóquio não busca as “boas” características nas outras personagens, estas estão 

para dizer ou mostrar o que é ser bom ou ruim e o conduzirem para se transformar 

em um bom menino. Em As aventuras de Pinóquio, a bondade o levará de boneco de 

madeira a um menino de verdade. Já na narrativa de Rampazo, as personagens 

Gepeto, Grilo Falante, o mestre de marionetes, o Senhor Raposo, o Senhor Gato, o 

burrinho, o Tubarão e a Fada Azul vêm com suas qualidades e características 

construídas a partir da obra de Collodi para que Pinóquio questione sobre quem é o 

outro e quem é ele, sobre quem gostaria de ser e quem de fato é e pode ser.  

Percebemos que a narrativa de Rampazo proporciona outro olhar para o 

personagem Pinóquio, e também que se constitui como uma narrativa que se sustenta 

por si mesma, ou seja, não é necessário que se conheça a história clássica para 

entendê-la. Mas é importante ressaltar que o conhecimento da história que a originou 

traz novas camadas de interpretação. Além disso, a nova narrativa também possibilita 

uma nova leitura do clássico de Collodi, pois ao relê-lo na perspectiva de Pinóquio ser 

o que é, todas as suas aventuras podem ser vistas não mais pela busca da 

transformação do boneco mau para o menino bom, mas na perspectiva da sua busca 

em descobrir quem ele é.  

Fig. 46 – Dupla de páginas em que Pinóquio vê refletido um boneco que era, na verdade, um pedaço 
de madeira. 

 

Fonte: RAMPAZO, 2019. 
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Voltamos ao livro de Rampazo (2019) e ao reflexo de Pinóquio no “espelho”: 

“Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que 

era, na verdade, um pedaço de madeira.”. 

Observa-se na composição das páginas até este ponto da narrativa que o texto 

esteve sempre na parte superior, o que nos leva ao processo de começar por ler o 

texto, que remete ao que está na mente de Pinóquio – o pensar e o desejar – e depois 

seguir para dar atenção ao que nos contam as ilustrações. Essa são feitas com 

desenhos detalhados que nos trazem as rugas e seriedade de Gepeto, a força da mão 

do mestre das marionetes, o pelo do Raposo, o movimento suave da fada azul. As 

ilustrações, somadas às características das personagens do texto, nos transmitem o 

que é ser cada uma dessas personagens na perspectiva de Pinóquio. O que também 

chama a atenção é que as cores usadas nos desenhos são suaves e ao estarem sobre 

um fundo neutro se destacam junto aos contornos desenhados, expressando o 

volume do corpo das personagens para o leitor. 

Na próxima virada de página, entramos na imaginação de Pinóquio, e a 

mudança do peso do pensar e desejar é transmitida pelo texto que termina com 

reticências, indicando que a imaginação é solta, e também pelas ilustrações e a 

composição delas na página. Pinóquio aqui não está em frente ao espelho e está 

menor que a árvore que imaginou ser, e esta aparece ocupando praticamente toda a 

página: “E imaginou como seria curioso se ele fosse uma árvore que sonhava...”. 

(RAMPAZO, 2019, s.p). 

Adentramos na próxima página e compartilhamos com Pinóquio o sonho de ser 

uma árvore que sonhava. Ele, com os olhos fechados, e nós, leitores, com os olhos 

abertos e atentos, entramos em ação com o movimento das nossas mãos 

desdobrando as páginas para desvendar o sonho da árvore:  

Era uma vez uma árvore... 
...que sonhou em ser um menino.  
Esse menino corria pelos campos...  
Nadava na corrente do rio. 
Sentia no rosto o sopro do vento e o raiar do sol. 
Ele encontrou uma árvore e se balançou em seus galhos... 
Comeu de seus frutos... 
E descansou à sua sombra. 
E a árvore onde o menino repousava não sabia se ela mesma era um menino 
que havia sonhado que era uma árvore... 
...ou se era uma árvore que sonhou em ser um menino  
(RAMPAZO, 2019, s.p). 
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Fig. 47 – Dupla de páginas na qual Pinóquio imaginou se fosse uma árvore que sonhava. 

 

Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

Fig. 48 – Página que se abre para o faz de conta em que a árvore sonhava em ser um menino. 

 

Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

Fig. 49 – Parte da sequência de páginas em que a árvore sonhava em ser um menino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RAMPAZO, 2019. 
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Fig. 50 – Sequência de páginas em que a árvore sonhava em ser um menino. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

Pinóquio pode imaginar! E esse imaginar vem com a possibilidade da fantasia 

do conto de fadas ao começar com “Era uma vez uma árvore...”. Essa mudança de 

linguagem na narrativa nos mostra mais uma vez como Rampazo trabalha o texto sem 

facilitar para o leitor, mas com a sua potência de envolver e ampliar as possibilidades 

de transmitir diferentes contextos e sensações.   

Nesse ponto, retornamos à releitura das aventuras de Pinóquio, que nos 

explica que o nariz do personagem cresce cada vez que ele conta uma mentira. No 

entanto, essa explicação para o nariz de Pinóquio crescer no livro de Rampazo não 

encaixa, pois ele não está contando uma mentira. Nessa narrativa, o seu nariz cresce 

para dar forma à sua imaginação de ser uma árvore que sonha e que permite no sonho 

que esse boneco de madeira seja um menino. Durante todo o livro, mas 

principalmente nesse momento, percebemos o quanto a materialidade é um ponto 

importante na construção desta obra, pois a narrativa se desvenda para o leitor 

através da percepção do conjunto –  texto, ilustrações, design gráfico – e da sua ação 

sobre o objeto livro. O movimento de desdobrar as partes do folder no livro rompe com 

a forma tradicional de leitura e de virada de página, e dá ao leitor um tempo 

diferenciado de leitura e do desvendar os acontecimentos, um ritmo próximo da 

criação de uma história a partir da imaginação.   

Parece que chegamos ao fim da narrativa, mas não, ela segue. Pinóquio volta 

ao “espelho”, desta vez não com os olhos abertos, mas sim fechados, enquanto nós 

vemos o seu reflexo e o narrador nos conta: “Quando Pinóquio parou em frente ao 
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espelho o que viu refletido foi um boneco que era...” , “... como em uma história em 

um livro que guarda pequenas verdades, o que foi, o que é, e o que poderá ser ...” 

(RAMPAZO, 2019, s.p). E, assim, somos relembrados do subtítulo do livro que nos 

avisou de que esse era um livro de pequenas verdades, ou seja, nenhuma certeza. E 

fechamos o livro com a não clareza sobre a voz da dedicatória, mas com a frase que 

nos abre para todas as possibilidades: “Tornar-se real”, que “refletida” aparece 

invertida e ilegível.  

Fig. 51 – Dupla de páginas em que Pinóquio vê as possibilidades do que ele pode ser. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

Fig. 52 – Dupla de páginas que a frase “Tornar-se real” aparece espelhada. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2019. 

 

  Constatamos que a obra traz uma narrativa psicológica, na qual a personagem 

está refletindo sobre o que é ser quem é. Segundo Teresa Colomer (2017), esse é um 

tipo de narrativa que está muito presente na literatura infantil atual, respondendo às 
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mudanças produzidas no consenso social sobre as crenças e condutas apropriadas 

para as crianças.  

Observa-se, no conjunto das imagens das personagens, o emprego da função 

expressiva, capaz de transmitir as sensações e emoções por meio dos detalhes do 

rosto e da postura corporal; a função estética, transmitida através das cores suaves 

sobre um papel com rasuras marrons como da madeira, da posição das imagens nas 

páginas que aproximam o leitor para, de perto, observar as reflexões e pensamentos 

de Pinóquio; a função simbólica, pois as imagens carregam em si um papel e as 

características das personagens da história clássica que as originou.  

 Ao seu final, também percebemos que esse livro tem uma narrativa aberta, que 

deixa espaço para o leitor participar. A materialidade de Pinóquio – o livro das 

pequenas verdades é um convite para que se tenha um leitor ativo, pois é através da 

interação corporal com a obra e da leitura simultânea das linguagens (texto, ilustração 

e design gráfico) e da percepção da intertextualidade que a narrativa vai se formar na 

sua máxima potencialidade. 

Destacamos que a qualidade literária deste livro ilustrado se encontra em cada 

dupla de página que, somada à próxima, vai fazendo a narrativa crescer; na riqueza 

do vocabulário que não traz só palavras do cotidiano infantil, mas ao mesmo tempo 

tem o cuidado de que a linguagem seja sedutora e ajude a criança a memorizar e até 

poder antecipar a história; pelas cores, pela delicadeza, pelos detalhes das 

ilustrações, pela sua disposição na página que aproxima o leitor; pela cor e textura do 

papel na capa e no miolo que transmitem a sensação do toque na madeira da qual 

Pinóquio é construído e todos os detalhes do projeto gráfico que amplificam a relação 

do leitor com a materialidade do livro; pela intertextualidade que possibilita novas 

leituras da obra. 

 

2.2. Este é o lobo, de Alexandre Rampazo 

 

Esse livro, assim como Pinóquio – o livro das pequenas verdades (2019), é um 

exemplo de livro ilustrado, no qual a narrativa é construída pela tríade de linguagens: 

texto, ilustração e design gráfico. E para a sua fruição é necessária uma leitura 
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multimodal, ou seja, uma leitura simultânea dos três elementos que formam a 

narrativa. Este é o lobo foi publicado em 2016 pela editora DCL e, em 2020, teve uma 

nova edição pela editora Zahar. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2017, na categoria 

ilustração; recebeu o selo altamente recomendável da FNLIJ – Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil 2017, e foi também editado no exterior. Em uma live da editora 

Zahar, Alexandre Rampazo conta de onde veio a ideia inicial do livro: 

O Matheus, esse meu afilhado, ele era pequenininho ainda. Uma vez ele fez 
um desenho. E ele fez um desenho de um lobo e esse lobo estava uivando 
para a lua. E depois, na cena seguinte desse lobo que estava uivando para a 
lua, tinha um menino e no outro desenho, só tinha o lobo uivando para a lua. 
Daí Mateus, onde está o menino? O menino não está mais aqui. E daí na 
hora, na verdade, quem contou essa história para mim foi a Eva, minha 
mulher, porque nesse dia eu não tinha encontrado o Matheus. E ela chegou 
em casa e disse: olha que legal que o Matheus fez. Putz é um ponto de partida 
para fazer uma coisa bem legal. Aí eu comecei a maquinar em torno dessa 
ausência, desse afastamento, desse medo que o lobo causa (RAMPAZO, 
EDITORA ZAHAR, 2020). 

 

Temos nessa fala um ponto do processo de criação do autor, evidenciando o 

quanto ele está atento às coisas que acontecem ao seu redor e, nesse caso, ao mundo 

infantil, para captar ideias que sejam gatilhos para a sua produção. Observamos 

também como os gatilhos são alinhados ao que ele já traz como inquietação, pois, ao 

ouvir a história, logo pensou sobre o medo que o lobo causa, entretanto, não pensou 

em construir uma narrativa com um lobo assustador, mas, sim, uma narrativa sobre a 

ausência e a solidão que captou no desenho de seu sobrinho.  

Fig. 53 – Capa do livro. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 
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A capa do livro Este é o lobo (2020) traz um lobo em destaque, quase saindo 

do suporte, com pelos arrepiados e olhos brilhantes nos encarando, o que nos deixa 

em estado de alerta, pois rapidamente nos remete às histórias clássicas, nas quais 

ele quer devorar as outras personagens. O vermelho do fundo nos leva à história da 

Chapeuzinho Vermelho, apesar de ela não ser mencionada na capa. E o título 

confirma o que vemos: “Este é o lobo” (2020). Que história será essa que vamos 

encontrar com esse lobo? Importante repararmos que, embora na capa não esteja 

escrito lobo mau e o “lobo” estar escrito com a primeira letra em minúscula, o que nos 

mostra que não se trata de um nome próprio ou de um personagem já conhecido, 

somos levados imediatamente para as histórias com esse lobo mau. Isto nos 

demonstra como guardamos os estereótipos transmitidos pelas personagens das 

histórias clássicas. Na lombada do livro, os pelos arrepiados também estão presentes, 

e a sensação de um lobo faminto e perigoso se prolonga. Observamos nessa capa a 

função lúdica da imagem, pois a ilustração do lobo joga com o leitor, que o associa, 

conforme mencionamos, ao lobo mau das histórias clássicas. Além da força da 

imagem, temos uma capa dura que contribui para nos transmitir a força do lobo e o 

formato vertical (14 x 31cm), que traz a grandiosidade da personagem. 

Na quarta capa, temos um texto do escritor João Anzanello Carrascoza, que 

nos conta que as personagens das histórias clássicas com o lobo, como a 

Chapeuzinho Vermelho e os três porquinhos estarão presentes, porém não para falar 

do medo, mas da solidão. Também nos avisa que a sensibilidade de um menino vai 

nos contar sobre a amizade. A capa somada a esse texto da quarta capa nos enche 

de curiosidade. Como uma história com lobo pode não passar pelo medo? 

Na folha de rosto, o título, nome do autor e da editora estão sobre um fundo 

preto. Medo e solidão ficam na escuridão. Não encontramos aqui nenhuma outra pista 

sobre a narrativa.  
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Fig. 54 – Folha de rosto. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Viramos a página e nos deparamos com os olhos amarelos do lobo e quase 

não vemos o seu corpo na escuridão da página preta, apenas sua sombra é notada a 

partir de um olhar mais atento do leitor. Nesse momento, o medo predomina.  Aqui 

também está a dedicatória para o sobrinho Matheus, aquele que trouxe a inspiração 

para que essa narrativa fosse contada por Rampazo.  

Fig. 55 – Página com dedicatória. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Mais uma virada de página e o lobo aparece ocupando quase toda a página, 

olhando-nos profundamente, mas agora em um fundo branco, o que nos acalma e 

distância do medo que o rodeia. Temos um narrador em terceira pessoa, e, no jogo 

da dupla página, o enunciado “Este é o lobo” (RAMPAZO, 2020, p. 8). O lobo está 

bem próximo de nós, porém não com o seu corpo todo. Também não vemos a sua 
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boca. Ele nos encara, mas não transmite a sensação de que vai nos engolir. 

Importante observarmos que durante toda a narrativa o texto está na página da 

esquerda, enquanto as imagens na da direita, que é para onde o nosso olhar 

primeiramente se direciona. Essa escolha do autor na posição do texto e da imagem 

nos demonstra que ele sugere também ao leitor direcionar o seu olhar primeiro para 

a imagem e só depois para o texto, que nos confirma o que estamos vendo. 

Percebemos, aqui, um importante ponto do livro ilustrado, que convida o leitor a 

construir a narrativa em conjunto, a partir da leitura das três linguagens em simultâneo, 

sendo construído cuidadosamente para que todos os elementos se juntem e 

possibilitem a fruição por parte do leitor.   

Fig. 56 – Dupla de páginas com o texto “Este é o lobo.” e a ilustração do lobo. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Na dupla de páginas seguintes está a Chapeuzinho Vermelho. Ela está distante 

de nós e olhando de lado. O texto só traz a frase:  “Esta é a Chapeuzinho Vermelho.” 

(RAMPAZO, 2020, p. 10). Seu olhar parece de desconfiança e seu semblante está 

sério. O fundo branco contrastado com a personagem delimitada por traços finos e 

definidos, o rosa e o vermelho da roupa e o movimento dado à capa e ao cachecol 

possibilitam o volume que nos passa a sensação de que a personagem pode sair da 

página. Também podemos ver a sombra de suas botas. Esse movimento percebido 

na roupa e a cesta nas mãos nos leva a pensar que ela está indo para a casa da sua 

avó levar o que traz na cesta. Parece que está com medo de alguma coisa. Deve ser 

do lobo! 
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É preciso destacar o emprego da caixa alta no texto, assim como o ponto final 

nas frases, pois esses dois elementos contribuem para que o leitor perceba que não 

se trata de um texto de faz de conta, que normalmente é apresentado com caixa alta 

e baixa e frases longas e que se ligam. Além disso o uso da caixa alta tem uma função, 

segundo Serafini e Clausen: “O tamanho relativo destas palavras ampliadas faz com 

que se queira lê-las em voz alta com mais ênfase, ou dar-lhes mais atenção à medida 

que se lê o texto para si próprio.”7 (2012, p. 10. Tradução nossa), afirmação essa que 

acreditamos pertinente para entender o uso da caixa alta no livro Este é o lobo, o qual, 

ao fazer um convite para uma leitura em voz alta, enfatiza a presença ou ausência 

dos personagens durante a narrativa. Percebemos, assim, que a tipografia entra como 

mais um elemento do design gráfico que contribui para a fruição e ampliação dos 

sentidos da narrativa.  

Fig. 57 – Dupla de páginas com o texto “Esta é a Chapeuzinho Vermelho.” e a ilustração da 
Chapeuzinho Vermelho. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Com receio e curiosidade viramos a página. O lobo reaparece nos olhando, na 

mesma posição e não nos dá nenhuma pista, mas o texto nos conta que a 

Chapeuzinho Vermelho não está mais. Será que foi comida pelo lobo? 

 

 

7 The relative size of these enlarged words makes you want to read them out loud with more emphasis, or give 
them more attention as one reads the text to oneself (SERAFINI; CLAUSEN, 2012, p. 10). 

 



 76 

Fig. 58 – Dupla de páginas com o texto “Este é o lobo. A Chapeuzinho Vermelho não está mais aqui.” 
e a ilustração do lobo. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Em seguida, o lobo aparece um pouco mais distante de nós e já conseguimos 

ver o contorno do seu corpo, e o medo é afastado, pois percebemos que ele não está 

em movimento. No texto não temos mudança: “Este é o lobo.” (RAMPAZO, 2020, p. 

14). 

Fig. 59 – Dupla de páginas com o lobo um pouco mais distante. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Importante destacar que o formato vertical (14 x 31cm), o fundo branco e a 

posição do lobo na página permitem esse jogo de aproximação e distanciamento do 

personagem em relação ao leitor, ou seja, temos elementos do design gráfico 

participando da narração. Alexandre Rampazo conta em live da editora Zahar a 

importância que deu para esse formato, como também enfatiza um ponto do seu 
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processo de criação, o de elaborar os livros pensando simultaneamente nos três 

elementos do livro ilustrado – texto literário, ilustração e design gráfico: 

Eu sou muito controlador nas coisas que eu faço. Eu tenho um problema, né? 
Porque eu tenho a sorte de escrever, ilustrar e de fazer o projeto. Então muito 
raramente os livros acabam indo para a editora sem eu apresentar um 
projeto. Então quando (sic) o Este é o lobo,  a ideia inicial apareceu para mim 
de pronto, para mim, ele tinha que ser um livro verticalizado. Justamente 
porque eu queria esse olho no olho do leitor. Esse personagem que dá uma 
espichada, ele está sentado, então ele está conversando, ou ele está 
encarando, esperando uma expectativa, uma reação, um olá, um pera aí, 
alguma coisa desse leitor (RAMPAZO, EDITORA ZAHAR, 2020). 

 

Depois de um primeiro afastamento do lobo do leitor, viramos a página e 

encontramos uma senhora idosa que, com uma das mãos próximas do ouvido, nos 

demonstra que está tentando ouvir algum som distante. O texto aqui também não nos 

esclarece o que está acontecendo, mas nos informa que quem estamos vendo é a 

avó da Chapeuzinho Vermelho. Assim como a menina, essa personagem aparece em 

movimento e com seu corpo com volume na página. Seus olhos também demostram 

desconfiança.  

Fig. 60 – Dupla de páginas com o texto “Esta é a vovó da Chapeuzinho Vermelho.” e a ilustração da 
vovó.  

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Observamos, na ilustração das personagens, que os traços finos em sua 

construção nos possibilitam ver detalhes de suas expressões faciais e movimentos 

corporais. Vemos as rugas da boca e da testa da avó, o movimento dos seus dedos, 

a postura encurvada. Esses detalhes, junto ao movimento e cores dos vestuários, o 

volume dado aos desenhos através dos traços, da pintura, da posição das 
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personagens (centralizados) nas páginas sobre um fundo branco, a ausência de 

cenário, trazem vida para as personagens e as aproximam do leitor.   

O lobo reaparece na página seguinte e somos avisados de que a avó não está 

mais presente. Apesar deste alerta, o medo do lobo não é mais o mesmo, pois a 

permanência do personagem em posição estática vai demonstrando que ele é 

inofensivo. Além disso, ele é a personagem que menos parece ter vida, por não estar 

em movimento como as demais e não transmitir a sensação de que pode sair da 

página. 

Fig. 61 – Dupla de páginas com o texto “Este é o lobo. A vovó da Chapeuzinho Vermelho não está 
mais aqui.” e a ilustração do lobo. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

O lobo se distancia mais do leitor, e agora podemos ver o seu corpo por inteiro, 

mas o texto não muda: “Este é o lobo.” (RAMPAZO, 2020, p. 20).  Em seguida, somos 

levados a três porquinhos, que nos remetem imediatamente à história clássica dos 

Três Porquinhos, na qual o lobo os persegue para comê-los. Na narrativa de 

Rampazo, entretanto, suas casas não aparecem e um está distante do outro e em 

situações distintas. Como o texto nos indica, pode ser um, dois, três porquinhos, e não 

os três irmãos porquinhos que precisam se proteger do lobo mau. Um deles está 

sentado tranquilo, comendo. O outro nos olha de frente e está com as orelhas em pé, 

o que mostra que está atento a algum som. O terceiro está tranquilo, olhando algo 

longe. A distância deles na página, a posição de um acima do outro e a ausência de 

cenário nos faz questionar sobre a relação desses três porquinhos com as 

personagens da história clássica, o que nos provoca estranhamento e mais 
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curiosidade sobre como a narrativa vai seguir. O lobo reaparece nas páginas 

seguintes e essas personagens também deixam de estar presentes. Observa-se, aqui, 

a função estética da imagem pelas cores e a posição escolhida para as personagens 

na página branca, o que faz com que eles se destaquem, e pelo distanciamento do 

lobo como efeito de proporção e profundidade na página do livro.  

Fig. 62 – Dupla de páginas com o texto “Este é o lobo.” e a ilustração que nos mostra todo o corpo do 
lobo. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Fig. 63 – Dupla de páginas com o texto “Estes são um, dois, três porquinhos.” e a ilustração de três 
porquinhos. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020.  

 

Na sequência surge uma princesa e, depois, um príncipe. Aqui, temos a 

intertextualidade com histórias clássicas que trazem essas personagens, mas as 

roupas e os traços não deixam claro a qual história pertencem.  Percebemos uma 

quebra na narrativa, pois o lobo não é presente em histórias de princesas e príncipes. 
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Surge, então, um estranhamento. Mas o texto mantém o ritmo. As personagens são 

apresentadas e somem quando reaparece o lobo. Depois da quebra de expectativa 

provocada pelo aparecimento de personagens que não têm em suas histórias a 

presença do lobo, volta o mais temido personagem pelo lobo na história clássica da 

Chapeuzinho Vermelho, o caçador, que, em razão de sua postura, sugere-nos estar 

observando algo bem próximo dele. Em seguida, o lobo aparece novamente e o 

caçador não está mais na história. A sequência de uma personagem e depois o lobo 

e o desaparecimento da personagem na narrativa se repete, mas o lobo, entretanto, 

se modifica, ficando cada vez mais distante do leitor. Importante observarmos que 

nesse livro, diferente do livro Pinóquio – o livro das pequenas verdades (2019), as 

páginas são numeradas. Esse elemento tem um efeito importante diante da repetição 

do texto e das imagens do lobo, pois o texto e a imagem do lobo são iguais em várias 

páginas, mas com o passar delas, ou seja, com o andar da narrativa, o mesmo texto 

e imagem vai ganhando um novo significado na história.  

Após o caçador não estar mais presente, o texto se modifica, e agora não temos 

mais o texto “Este é o lobo.”, mas, sim, “Aquele é o lobo.” (RAMPAZO, 2020, p. 44). 

Lobo que já se distanciou bastante do leitor, mas que manteve a sua postura estática, 

assim como o tipo de fonte usado e a posição do texto na página. Esses fatos nos 

transmitem a sensação de ele ser inofensivo e que vai sumir aos poucos. O 

interessante é que o distanciamento do lobo é transmitido pelo seu tamanho, a sua 

posição na página em branco e pelo pronome “aquele”, que é empregado para indicar 

objeto que se encontra distante do narrador e do leitor. Percebemos, assim, que o 

distanciamento ocorre por meio da ilustração, do design gráfico e do texto, 

constatando como as três linguagens são cuidadosamente trabalhadas e estão juntas 

na construção da narrativa. A sensação é de profundidade, como se ele fosse 

entrando no branco e se distanciando do leitor. O que vai acontecer se o lobo sumir? 

Como a história vai continuar? Afinal, a presença do lobo é essencial para que as 

narrativas dos contos clássicos se desenrolem. 

 

 

 

 

 



 81 

Fig. 64 – Dupla de páginas com o texto “Aquele é o lobo.” e a ilustração do lobo distante. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020.  

 

Relevante observarmos que as imagens nessa narrativa exercem algumas 

funções elencadas por Luís Camargo (1998) para análise das ilustrações, como a 

função descritiva, por meio dos traços e das cores; a função narrativa, pela sequência 

das personagens durante a história; a função simbólica, pelas ilustrações nos 

remeterem às personagens das histórias clássicas; e a função expressiva, pelas 

personagens transmitirem emoções e sentimentos pelas expressões do rosto e do 

corpo. Também é pertinente lembrarmos de como a cor do papel nos transmite 

sensações nessa obra: o vermelho da capa nos remete à Chapeuzinho Vermelho; o 

preto da folha de rosto e da dedicatória, ao medo da escuridão; e o branco conduz-

nos à sensação de tranquilidade, além de ser parte importante para o destaque das 

cores dos personagens e o jogo de aproximação e distanciamento do lobo.  

Viramos a página e uma surpresa! Encontramos um menino de pijama, 

descalço, com semblante triste, mas tranquilo. Ele nos encara, sem medo. O que ele 

quer de nós? Por que está de pijama? Será que toda a história narrada é fruto de um 

sonho dele ou da sua imaginação? Não é uma personagem das histórias clássicas. 

Aqui, temos a grande quebra de expectativa na narrativa, pois esse menino não nos 

remete a nenhuma delas e isso promove a desautomatização do olhar leitor. Lemos: 

“Este é o menino.” (RAMPAZO, 2020, p. 46). O lobo reaparece na dupla de páginas 

que segue, mas ele está ainda mais distante, enquanto o texto nos conta que o menino 

não está mais presente. Será que todos os personagens da narrativa vão desaparecer 

e o leitor ficará sozinho? 
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Fig. 65 – Dupla de páginas com o texto “Este é o menino.” e a ilustração do menino. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020.  

 

Fig. 66 – Dupla de páginas com o texto “Aquele é o lobo. O menino não está mais aqui.” e a 
ilustração do lobo distante. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

O lobo permanece nas duplas de páginas seguintes, mas o texto vai sumindo. 

Na primeira dupla, no lugar do texto temos “...”, e, na segunda dupla, nenhum texto 

ou símbolo. O lobo vai ficando cada vez mais longe do leitor que está cada vez mais 

sozinho. Importante observarmos que o fato de o texto ter estado sempre na página 

da esquerda faz com que o leitor rapidamente perceba a ausência dele nas páginas 

em que não aparece.  
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Fig. 67 – Dupla de páginas com uma página em branco e a ilustração do lobo distante. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Viramos a página com a sensação do vazio quando nos deparamos com uma 

dupla de páginas com duas personagens, o menino em uma e o lobo na outra. A 

narrativa continua! O menino está bem perto de nós, e em posição como se estivesse 

ao nosso lado para juntos fazermos o convite: “- Ei, seu lobo...quer brincar?” 

(RAMPAZO, 2020, p. 54). Traços em cima da cabeça do lobo nos mostram que ele 

escutou o convite. Viramos rápido a página e temos a resposta com um lobo saltando 

e alegre: “- Sim. Siiiim. Siiiiiiiim!!!” (RAMPAZO, 2020, p. 56). Pela primeira vez, vemos 

a sua boca e o seu corpo inteiro e em movimento. Ele parece muito alegre com o 

convite e a leveza com que está saltando e se movimentando na página, assim como 

o texto com sim se repetindo, transmitem-nos a ideia do prazer e da liberdade do 

brincar. Importante observar que nesse momento temos uma mudança do “narrador” 

na história. O menino ganha voz e sozinho pode se comunicar com o lobo, sua 

imagem aparece bem maior que o lobo, o que ajuda a nos transmitir quem está no 

controle da narração.  
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Fig. 68 – Dupla de páginas com o texto “- Ei, seu lobo...Quer brincar?.” e a ilustração do menino e do 
lobo distante. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Fig. 69 – Dupla de páginas com o texto “- Sim. Siiim. Siiiiiiiim!!!.” e a ilustração do lobo saltando. 

  

Fonte: RAMPAZO, 2020. 

 

Na última dupla de páginas, encontramos todas as personagens que aparecem 

durante a narrativa em volta do lobo. Todas com expressão leve e que nos transmitem 

alegria. O narrador retorna com o simples enunciado: “Este é o lobo.” (RAMPAZO, 

2020, p. 58).  A ilustração nos mostra que este lobo não é uma ameaça, e sim uma 

companhia de brincadeira para todos. E é com o prazer de brincar e estar junto que 

chegamos ao fim do livro. Importante repararmos nas expressões faciais 

possibilitadas pelo traço do desenho com linhas finas e as cores mais suaves das 

roupas, que contribuem para nos transmitir a união das personagens e a tranquilidade 

do momento. Nessa página, observamos todos os personagens de olhos fechados, 
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semblante com leveza e alegria e o toque de carinho com suas mãos no lobo ou em 

outro personagem perto dele.  

Fig. 70 – Dupla de páginas com o texto “Este é o lobo.” e a ilustração de todas as personagens 
juntos. 

 
Fonte: RAMPAZO, 2020.  

 

Este é o lobo (2020) é formado por um texto curto, mas com grande força, e 

que no diálogo com as ilustrações detalhadas e expressivas e o design gráfico, que 

possibilita profundidade e volume aos personagens, constrói uma narrativa que se 

abre para diversas camadas de leitura. A obra faz uma (re)leitura de clássicos e 

oferece ao leitor uma nova perspectiva para observar o lobo nas histórias. É um 

excelente exemplo do que é capaz o livro ilustrado contemporâneo, no qual o texto, a 

ilustração e o design gráfico, juntos, narram e convidam o leitor a participar ativamente 

da leitura, estabelecendo diálogo com as histórias clássicas, e a ler as três linguagens 

que o constituem simultaneamente.  

 

2.3.  – (Re)leitura de clássicos em dois níveis 

 

Segundo Colomer (2017), as tendências da literatura infantil na atualidade são: 

renovação e auge da fantasia com novos usos do folclore; fantasia moderna que 

“obdece em grande medida à proposta imaginativa realizada por Gianni Rodari a partir 

de jogos recolhidos das literaturas surrealistas e de vanguarda do período 

entreguerras” (2017, p. 215), e também “utilizada para a resolução de conflitos 

psicológicos dos personagens, para a denúncia das formas de vida da sociedade pós-
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industrial e para o jogo literário experimental” (2017, p. 215); a narrativa psicológica 

com uso simbólico da fantasia, ambiguidades interpretativas e distância humorística e 

do narrador, e o pós-modernismo, que traz a ruptura da leitura inocente, a paródia e 

desmistificação, a intertextualidade, colaboração texto-imagens, fragmentação e 

mistura de gêneros e elementos e jogos com os tipos textuais.  

A autora também defende que a presença dos contos populares nos livros 

infantis atuais pode responder à consciência dos autores de que esta literatura supõe 

um legado de primeira ordem às gerações e, ainda, que a presença deles possibilita 

que os autores utilizem de personagens, motivos e esquemas narrativos que 

supostamente são conhecidos dos leitores para a construção de obras mais 

complexas, que podem mesclar a realidade e a ficção, propor um jogo experimental e 

contar com a participação ativa do leitor.  

Percebemos, assim, que as obras Pinóquio – o livro das pequenas verdades 

(2019) e Este é o lobo (2020) não estão isoladas, mas pertencem a uma tendência de 

renovação dentro da literatura infantil, o que acreditamos tornar a análise da (re)leitura 

que fazemos dos clássicos através do livro ilustrado e da paródia ainda mais relevante. 

Nos dois livros, identificamos o resgate dos clássicos ao trazerem seus personagens 

para a construção de uma nova narrativa com o tema psicológico. Em Este é o lobo, 

observamos que a personagem temível foi desmistificada e que, para a fruição da 

obra, é necessário que o leitor tenha conhecimentos das narrativas que envolvem os 

personagens que nela aparecem. Já em Pinóquio – o livro das pequenas verdades, 

notamos que é oferecido um novo olhar para a personagem a partir dos seus 

questionamentos internos. E, nas duas obras, constatamos que a intertextualidade 

com obras clássicas possibilitou um salto na construção dos personagens para uma 

obra com maior complexidade e participação do leitor.  

Como outros exemplos da presença da releitura de clássicos através do livro 

ilustrado na literatura infantil contemporânea temos Rosa (2017), de Odilon Moraes, 

que propõe o revisitar  do conto “A terceira margem do rio”, de João Guimarães Rosa; 

A menina dos livros (2018), de Oliver Jeffers e Sam Winston, que sugere a (re)leitura 

de vários clássicos, como João e Maria e Rapunzel; Inês (2015), de Roger Mello e 

Mariana Massarani, que promove a releitura da história clássica de Inês de Castro, ou 

ainda Era uma vez... (2015), de Benjamin Lacombe, que nos convida a revisitar  

Pinóquio, Alice no país das maravilhas e outras narrativas clássicas.  
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Ítalo Calvino, com a definição de que “um clássico é um livro que nunca 

terminou de dizer aquilo que tinha para dizer” (2020, p. 11), também nos ajuda a 

entender o quanto as (re)leituras dos clássicos, como Pinóquio – o livro das pequenas 

verdades e Este é o lobo podem contribuir para ampliar o olhar sobre os personagens 

das narrativas e possibilitar novas leituras das obras retomadas. Entendimento esse 

que é fortalecido por Ana Maria Machado em Como e por que ler os clássicos 

universais desde cedo (2002), livro no qual a autora resgata as reflexões de Ítalo 

Calvino para argumentar sobre a importância da leitura, e dedica um capítulo para 

abordar a qualidade literária dos clássicos infantis e destacar a relevância das novas 

narrativas que trazem a releitura dos clássicos, dando como exemplo o livro 

Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato: 

Toda literatura sempre se fez em cima de diálogo com as obras anteriores de 
um contágio daquela escrita com os livros lidos pelo autor. Sem esse 
permanente intercâmbio, não se escreve. Hoje se reconhece isso de forma 
muito aberta e se fala em intertextualidade. Mas mesmo antes que surgisse 
esses nome, os textos sempre trocaram referências entre si, conversaram 
uns com os outros nas leituras de cada indivíduo que se aproximou deles, de 
cada autor que os criou (MACHADO, 2002, p. 126 -127). 

 

 Consideramos importante resgatar, aqui, o conceito de intertextualidade, 

cunhado por Julia Kristeva, em 1969, e que coloca o processo de escrita como 

resultante também do processo de leitura de um corpus literário anterior, para, em 

seguida, observamos como a intertextualidade está presente nas obras analisadas 

por meio da recorrência à paródia e da construção do livro ilustrado, no qual a narrativa 

se constrói pela tríade texto, ilustração e design gráfico.  

 O conceito de intertextualidade, segundo Tânia Carvalhal (1986) foi resultado 

de uma transformação na análise dos textos iniciada por Tynianov e Bakhtin, que 

fogem às análises dos textos literários só por si mesmos, nas quais as relações com 

outros textos são apenas apontadas. Segundo a autora, Tynianov questiona a análise 

das obras de forma isolada, pois, para ele “um mesmo elemento tem funções 

diferentes em sistemas diferentes” (apud CARVALHAL, 1986, p. 47), o que faz com 

que um elemento ao ser utilizado em outro contexto, deixe de ser idêntico e passe a 

exercer outra função. Além disso, Tynianov defende que a obra literária é construída 

como uma rede de relações diferenciadas feitas com os textos literários que a 

antecedem, ou são simultâneos, assim como também com sistemas não literários. 
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Segundo Carvalhal, Bakhtin segue na mesma linha de Tynianov e, “por isso, o objetivo 

de sua investigação ao analisar a poética de Dostoiévski, por exemplo, não é elucidar 

“como é feita a obra”, mas situá-la “no interior de uma tipologia dos sistemas 

significantes na história.” (CARVALHAL,1986, p. 48).  Ainda segundo a autora, Bakhtin 

tem uma compreensão do texto literário como sendo uma construção caleidoscópica 

e polifônica (no qual várias vozes se cruzam e se neutralizam) que levou à reflexão 

sobre a forma que o texto se constrói e absorve elementos de outros textos. Foi então, 

segundo Carvalhal, desses novos olhares para as obras literárias que Kristeva chegou 

ao conceito de intertextualidade para designar o processo de produtividade do texto 

literário, no qual todo texto é absorção e transformação de outro texto, sendo 

resultante do processo de leitura de um corpus literário anterior.  Desta forma a 

absorção de obras anteriores passa a ser visto como um procedimento natural, e a 

análise dos textos literários vem para compreender os procedimentos que 

caracterizam a relação entre os textos.  

Também passa a ser importante observar nas obras literárias que “toda 

repetição está carregada de uma intencionalidade certa: quer dar continuidade ou 

quer modificar, quer subverter, enfim, quer atuar com relação ao texto antecessor.” 

(CARVALHAL, 1986, p. 54). Seguindo esse raciocínio, compreendemos que a 

intertextualidade pode estar presente de diversas formas no texto literário, sendo que 

uma delas é através da paródia, como identificaram, por exemplo, os pesquisadores 

Affonso Romano de Sant’Anna e Linda Hutcheon.  

É válido explicitar como a paródia está sendo compreendida nesse trabalho 

antes de apontar como é feita a (re)leitura dos clássicos nas obras Pinóquio – o livro 

das pequenas verdades e Este é o lobo. Identificamos diversas definições de paródia, 

mas selecionamos duas para exemplificar a diferença e esclarecer à qual nos 

referimos. Affonso Romano de Sant´Anna (1991) posiciona a paródia ao lado da 

estilização, da paráfrase e da apropriação para defini-la. E, através das comparações 

entre a forma que cada um dos estilos utiliza para trabalhar a intertextualidade no 

texto, podemos entender que, para o teórico, “a paródia é uma disputa aberta do 

sentido, uma luta, um choque de interpretação.” (1991, p. 30).  “Ela mata o texto-pai 

em busca da diferença.” (1991, p. 32), deforma o sentido original do texto, subvertendo 

sua estrutura ou sentido e invertendo o seu significado.  
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Linda Hutcheon (1991), por seu turno, define a paródia na arte pós-moderna 

como sendo uma repetição com diferença, que sacraliza o passado ao mesmo tempo 

que o questiona. Nesse sentido, o passado é incorporado e modificado, recebendo 

uma nova vida e um novo sentido. Segundo Hutcheon, a paródia é “uma perspectiva 

que permite ao artista falar para um discurso a partir de dentro desse discurso, mas 

sem ser totalmente recuperado por ele” (1991, p. 58).  

A partir das análises realizadas, constatamos que a definição de Hutcheon, na 

qual a paródia é uma abertura do texto a partir da diferença, revela-se a mais 

adequada para nos remetermos à paródia que reconhecemos na (re)leitura das obras 

Pinóquio – o livro das pequenas verdades e Este é o lobo, pois, nas duas obras, 

observamos que os clássicos foram retomados para dar vida a uma nova narrativa, 

ao mesmo tempo em que possibilitam uma  leitura de outro ponto de vista das obras 

que as originaram. Reiteramos, então, que é a partir da concepção de paródia definida 

por Hutcheon, e da arquitetura do livro ilustrado, que consideramos neste trabalho a 

(re)leitura dos clássicos. Estamos diante de um tipo de produção constituída por texto, 

imagem e design gráfico que precisam ser lidos sinergicamente, e que nela pode estar 

presente a intertextualidade, a multiplicidade de significados e a diversidade de 

caminhos de leitura com diferentes graus de complexidade. 

No livro Pinóquio – o livro das pequenas verdades, acompanhamos Pinóquio 

em seu questionamento sobre quem é e quem poderia ser. Percebemos, assim, que 

a personagem é apresentada para o leitor de forma bem diferente daquela do clássico 

de Collodi, no qual Pinóquio é um boneco que acompanhamos fazendo várias 

travessuras até se transformar em bondoso e ter como prêmio deixar de ser um 

boneco de madeira e passar a ser um menino. A nova narrativa traz Pinóquio e outras 

personagens junto às características da obra de Collodi, mas com uma nova função 

na narrativa. Enquanto no clássico as personagens estão para demonstrar o que é um 

bom e um mau caminho a ser seguido por um menino, na nova narrativa elas estão 

para que Pinóquio indague sobre quem é o outro e quem ele pode ser e é. Um outro 

ponto da repetição pela diferença com o trabalho da paródia na nova narrativa está 

no crescer do nariz de Pinóquio. Ele cresce aos poucos e fica tão grande a ponto de 

um passarinho poder nele pousar. No entanto, no clássico, o nariz da personagem 

cresce cada vez que ele conta uma mentira, enquanto na obra de Rampazo o nariz 
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cresce para dar forma à imaginação de Pinóquio, levando-o a poder ser uma árvore 

que sonha em ser um menino.  

Também observamos que, no clássico de Collodi, conhecemos Pinóquio 

através das suas aventuras e estripulias e dos seus atos na vida dos que o rodeiam e 

principalmente do seu pai Gepeto. Já na nova narrativa, o leitor conhece Pinóquio 

através do seu pensamento e imaginação, do seu próprio questionamento e ponto de 

vista. Ou seja,  enquanto em uma narrativa conhecemos a personagem pelo exterior 

que o rodeia e por suas ações, na outra, o conhecemos pela sua mente, seu interior. 

Isso mostra que na nova narrativa tivemos uma inversão de ponto de vista 

apresentada para o leitor em relação à personagem.  

Outro ponto importante de repararmos é que a narrativa de Rampazo não 

desconstrói a narrativa de Collodi e nem a modifica, pois o enredo não é transposto 

para ela, somente a personagem. No entanto, ao proporcionar um novo olhar para 

Pinóquio, possibilita que a obra de Collodi possa ser lida sobre uma nova perspectiva, 

na qual Pinóquio tem questionamentos sobre quem é e quem pode ser, o qual está 

na busca de sua própria aceitação diante do que de fato é. Também percebemos que 

enquanto na obra de Collodi a busca de Pinóquio é pela aceitação externa e se 

transformar no que é apresentado como uma melhor versão dele e o que é esperado 

pelos outros, na de Rampazo, a sua busca é pela própria aceitação e entendimento 

de quem é e pode ser. 

Outro aspecto válido de menção é que a obra de Collodi traz um desfecho 

fechado: a transformação das ações da personagem que levaram o boneco de 

madeira a se transformar em um menino; na narrativa de Rampazo, por seu turno, 

não se tem um desfecho, mas uma abertura para possibilidades de Pinóquio sentir, 

sonhar e imaginar ser o que quer e, ainda assim, ser ele mesmo. No entanto, a 

percepção de que ser um menino é melhor do que ser um boneco de madeira aparece 

nas duas obras. Na de Collodi, com a promessa da fada azul em transformá-lo em um 

menino quando se comportar bem, e na de Rampazo, ao entrar no sonho da árvore, 

ou seja, no sonho não houve a possibilidade de ser um boneco de madeira, mas, sim, 

um menino.  

  Em Este é o lobo, a personagem lobo se separa do adjetivo de mau que o 

acompanhou em diversas histórias clássicas. Enquanto nas histórias da Chapeuzinho 
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Vermelho e dos três porquinhos, temos um Lobo Mau que persegue e quer devorar 

as personagens, na nova narrativa, o lobo quer estar junto às outras personagens 

para brincar. Nessa obra, a intertextualidade é estabelecida com diversas narrativas 

clássicas, e delas traz o “nome” e as características das personagens que ajudam o 

leitor a intuir o que pode estar com elas acontecendo quando somem das páginas do 

livro. Percebemos, assim, que é pressuposto que o leitor não só leia as três linguagens 

simultaneamente, como também que já conheça as narrativas das personagens que 

aparecem para que narrem por si só as suas histórias, e assim construam o sentido 

de Este é o lobo.  Observamos que, apesar de no título do livro não estar escrito Lobo 

Mau, mas, sim, lobo, o animal  assustador das histórias clássicas é transmitido para o 

leitor através do seu tamanho, postura e olhos amarelados, bem como do fundo 

vermelho da capa do livro, que remete à história da Chapeuzinho Vermelho, na qual 

o lobo é mau e quer devorar as personagens da narrativa. Identificamos, assim, um 

jogo com a intertextualidade, o qual  permanece quando as personagens aparecem e 

desaparecem e o lobo continua. Além disso, as ilustrações da Chapeuzinho Vermelho 

e da sua avó trazem para o leitor a fragilidade delas enquanto o lobo aparece 

imponente e com olhos ameaçadores. Nesse ponto, as personagens do clássico se 

assemelham às da nova narrativa, e é somente ao final da obra que percebemos o 

distanciamento dos acontecimentos das duas obras. Enquanto na história clássica da 

Chapeuzinho Vermelho a fragilidade das personagens é comprovada ao serem 

enganadas e comidas pelo Lobo Mau, na nova narrativa a fragilidade comprovada é 

a do lobo, que espera um convite para brincar e estar junto às outras personagens.  

Com a aparição dos porquinhos também identificamos o jogo com a 

intertextualidade, pois o fato de serem três leva o leitor à história clássica dos Três 

Porquinhos; no entanto, na nova narrativa, são um, dois, três e temos a ausência de 

cenário que contribui para o leitor não comprovar que se trata das personagens da 

história clássica dos Três Porquinhos. Eles somem e o lobo reaparece e, neste ponto, 

as narrativas se aproximam com a possibilidade de o lobo ter devorado os três 

porquinhos.  

O jogo com as narrativas clássicas segue, mas a aparição de personagens de 

histórias que não tem o Lobo Mau, bem como o tamanho e o distanciamento do lobo 

no passar das páginas, vai afastando a proximidade com as narrativas clássicas e 

levando o leitor para uma visão mais dirigida sobre o que vai acontecer com o lobo. 
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No final da obra de Rampazo, temos novamente uma aproximação com os clássicos, 

o que proporciona ao leitor perceber o que de fato foi construído nessa nova narrativa 

e poder fazer novas leituras das histórias clássicas a partir da perspectiva do lobo que 

acabaram de conhecer. Percebemos, também, que na narrativa de Rampazo temos 

um desfecho feliz, assim como nas histórias clássicas, no entanto na nova narrativa 

não há um desfecho para o embate entre o bem e o mau, mas um encontro igualitário 

entre as personagens.  

Tanto em Pinóquio – o livro das pequenas verdades, quanto em Este é o lobo, 

podemos observar a presença do tema psicológico – questionamento sobre quem é e 

solidão, respectivamente, assim como a (re)leitura dos clássicos por meio da paródia 

e do livro ilustrado. A paródia está presente na medida que trazem as personagens 

das obras clássicas para que um novo olhar para elas seja construído. Nas novas 

narrativas, as personagens “marginalizadas” nos clássicos ganham voz (Pinóquio e 

lobo) e uma nova história que é completa por si só, mas que, ao mesmo tempo, dá 

abertura para que os clássicos que originaram as personagens possam ser lidas por 

um outro ponto de vista.  E é através do livro ilustrado que as obras ampliam esse 

olhar, pois a narrativa ganha várias camadas de interpretação ao serem construídas 

pela tríade de linguagem texto, ilustração e design gráfico. 

Em Pinóquio – o livro das pequenas verdades podemos perceber esse narrar 

conjunto, observando que o texto verbal deixa o leitor acessar os sentimentos e 

pensamentos de Pinóquio, enquanto as ilustrações oferecem ao leitor ver o mesmo 

que o personagem e também as personagens que imagina, e o design gráfico viabiliza 

a existência do espelho, que é representado pela costura do livro em um formato 

vertical.  

Já em Este é o lobo, esse narrar conjunto das três linguagens que formam o 

livro ilustrado pode ser observada pela parceria do texto verbal, das ilustrações e do 

design gráfico para aproximar e distanciar as personagens das obras que as 

originaram e construir um novo olhar para o lobo.  

 Constatamos, assim, que para o leitor ter uma leitura de fruição dos dois livros 

analisados é necessária sua participação ativa, ou seja, o leitor precisa ler 

simultaneamente as três linguagens  e, além disso, fazer ligação com os clássicos que 

originaram as personagens que estão nas novas narrativas. Identificamos que na obra 
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Pinóquio – o livro das pequenas verdades, o leitor necessariamente precisa interagir 

e participar ativamente com a materialidade do livro para a sua fruição, mas não 

necessariamente conhecer a obra que o originou, apesar desse conhecimento 

possibilitar nova camada de leitura da obra. No entanto, para ler o livro Este é o lobo, 

além da leitura simultânea das três linguagens que o constitui, o leitor necessita 

conhecer a narrativa dos clássicos que originaram os personagens que estão 

presentes na nova narrativa para que a leitura de fruição se concretize. Assim, 

compreendemos a importância da materialidade dos livros, e que para a leitura de 

fruição de um livro ilustrado, como os dois analisados nesta pesquisa, é exigido um 

leitor ativo, com o conhecimento sobre as três linguagens que o constituem, assim 

como repertório de outras obras da literatura para o desvendar das narrativas. Nesse 

sentido, as análises realizadas neste trabalho podem contribuir para ampliar as 

leituras dos livros ilustrados com o olhar para a importância da materialidade, da leitura 

multimodal e da presença da intertextualidade nas obras infantis. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante da presença significativa do livro ilustrado na contemporaneidade e da 

observação da discussão dos teóricos de literatura infantil  sobre a concepção desse 

formato de livro, tivemos como primeiro objetivo deste trabalho identificar subsídios 

para a análise do livro ilustrado. A partir desse ponto, exploramos as linguagens que 

compõem esse tipo de obra e escolhemos dois livros ilustrados para analisar com a 

leitura simultânea das três linguagens que constituem esse formato de livro – texto, 

ilustração e design gráfico. As obras escolhidas foram Pinóquio – o livro das pequenas 

verdades e Este é o lobo, de Alexandre Rampazo. A seleção foi feita levando em 

consideração o fato de serem livros escritos por um autor brasileiro com forte presença 

no mercado de livros infantis, merecedor de diversos prêmios e cujas obras 

empreendem a (re)leitura de clássicos através do livro ilustrado.  

Partindo da escolha das obras que seriam analisadas, a pergunta motivadora 

desta investigação era: como se dava a (re)leitura dos clássicos nas obras Pinóquio – 

o livro das pequenas verdades e Este é o lobo, de Alexandre Rampazo? Tínhamos 

como hipótese que as obras promovem a (re)leitura dos clássicos em 2 níveis: por 

meio do livro ilustrado, no qual a narrativa é constituída pela tríplice de linguagens: 

texto, ilustração e design gráfico, e recorrendo-se à paródia.  

 Iniciamos a pesquisa com a ajuda da pesquisadora Teresa Colomer (2014), 

Regina Zilberman e Marisa Lajolo (1984), e Nelly Novaes Coelho (2006) para 

entendermos como se deu a presença do livro ilustrado na literatura infantil e o 

desenvolvimento do gênero no Brasil. Teresa Colomer nos esclareceu que a literatura 

infantil se define em função do seu destinatário e responde aos propósitos sociais que 

lhe foram atribuídos em cada momento histórico. Também elucidou que as 

características dos livros infantis se renovaram para se ajustar às condições culturais 

das sociedades modernas e aos leitores do século XX. E, como resultado, nos livros 

atuais predominam a fantasia, o humor, o jogo literário, a narrativa psicológica e a 

ruptura de tabus. As características e as funções educativas e literárias da literatura 

infantil mudaram em decorrência dos estudos que foram dela feitos por diversas áreas 

do conhecimento. No entanto, a sua dupla função e a clareza sobre o duplo 

destinatário se manteve, o que levou os autores ao desafio de atender a criança, à 
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qual o livro é destinado, e ao adulto, que é o responsável por selecionar esses livros. 

Essa tensão do duplo destinatário é visto por Shavit (apud COLOMER, 2014) como 

principal motor de inovação na literatura infantil, já que, ao não se dirigir 

exclusivamente ao leitor infantil, os autores adquirem liberdade para manipular 

modelos existentes e criar outros. O que explica a forte presença do livro ilustrado no 

nosso contexto, um estilo de livro que traz uma complexidade pela sua constituição e 

qualidade literária e que convida para novas análises no campo da literatura infantil. 

Regina Zilberman, Marisa Lajolo e Nelly Novaes Coelho nos trouxeram o 

conhecimento de que a literatura infantil só apareceu no Brasil quase no século XX, 

apesar de ao longo do século XIX se ter notícia do aparecimento de uma ou outra obra 

destinada às crianças, e que o seu nascimento também esteve atrelado à importância 

dada a escola como formadora das crianças. Segundo as pesquisadoras, foi a partir 

da renovação dos livros infantis, nos anos 80,  que tivemos o aparecimento de novos 

escritores, que foram incentivados a criar, pelas novas diretrizes educacionais – Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reformulada, a qual passa a exigir o 

ensino da língua vernácula através de textos literários, que mudaram a relação entre 

a escola e literatura e a expansão do mercado editorial. Atualmente, podemos 

perceber, pelo crescimento de autores brasileiro nas editoras e vencedores de 

prêmios nacionais e internacionais, que esse caminho de renovação e criatividade na 

literatura infantil brasileira, iniciado nos anos 80, se manteve e ampliou-se ainda mais.  

Após entendermos como se deu a presença do livro ilustrado na literatura 

infantil e como foi o processo de desenvolvimento do gênero no Brasil, seguimos para 

conhecermos as concepções de Sophie Van der Linden (2018), Maria Nikolajeva e 

Carole Scott (2011), Ana Margarida Ramos (2017, 2020) e Lawrence R. Sipe (2008) 

acerca do livro ilustrado e levantarmos subsídios para a análise do livro ilustrado na 

contemporaneidade. A concepção a que chegamos é a de que o livro ilustrado é um 

tipo de produção constituída por texto verbal, ilustração, com elementos como título, 

capa, folha de rosto, guardas, quarta-capa, tipografia, formato, diagramação 

exercendo função narrativa e que, em razão disso, precisam ser lidos sinergicamente. 

Além disso, nele pode estar presente a intertextualidade, a multiplicidade de 

significados e a diversidade de caminhos de leitura com diferentes graus de 

complexidade.  
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Considerando essa concepção de livro ilustrado, exploramos, com o respaldo 

de pesquisadores das áreas, as características das três linguagens que o constituem 

antes de partirmos para a análise multimodal das obras selecionadas.  

Seguimos para as análises das obras Pinóquio – o livro das pequenas verdades 

e Este é o lobo, de Alexandre Rampazo, e confirmamos a nossa hipótese de que a 

(re)leitura dos clássicos foi concebida através do formato do livro ilustrado e da 

paródia. Também evidenciamos a necessidade de uma leitura simultânea das três 

linguagens – texto, ilustração, design gráfico – para uma efetiva leitura de fruição. 

Nas duas obras, observamos a presença da paródia, segundo definição de 

Hutcheon, na qual ela é uma abertura do texto a partir da diferença. Em Pinóquio – o 

livro das pequenas verdades e em Este é o lobo, os clássicos foram retomados para 

dar vida a uma nova narrativa, ao mesmo tempo em que possibilitam uma  leitura de 

outro ponto de vista das obras que as originaram. E é através do livro ilustrado que as 

obras ampliam o olhar do leitor, pois a narrativa ganha várias camadas de 

interpretação ao serem construídas pela tríade texto verbal, ilustração e design 

gráfico. Também percebemos que as obras apresentam uma narrativa aberta, que 

deixa espaço para o leitor interagir, e que a materialidade das obras convida o leitor a 

participar ativamente da leitura. 

É importante ainda o entendimento que tivemos com Teresa Colomer (2017) 

sobre as tendências da literatura infantil contemporânea, que demostra que as obras 

Pinóquio – o livro das pequenas verdades (2019) e Este é o lobo (2020), de Alexandre 

Rampazo, pertencem a uma tendência de renovação dentro da literatura infantil. 

Por fim, com a análise das obras selecionadas constatamos que para uma 

leitura de fruição deste formato de livro é preciso que suas linguagens compositivas 

sejam lidas sinergicamente, e que, além disso, o leitor esteja atento à 

intertextualidade, duplicidade de sentidos, multiplicidade de significados e a 

diversidade de caminhos de leitura com diferentes graus de complexidade. 

Consideramos, desta forma, que a concepção de livro ilustrado aqui trazida, a partir 

de teóricos da literatura infantil, é capaz de auxiliar na análise de livros ilustrados da 

contemporaneidade. Com certeza, há muito ainda a ser pesquisado sobre esse 

formato  de livro e como fazer uma leitura que explore ao máximo a sua potência, pois 

muitas variações o compõem. Mas, acreditamos que este trabalho é uma contribuição 
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inicial ao propor uma leitura multimodal e por analisar como foi feita a (re)leitura  dos 

clássicos em duas obras contemporâneas. 
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