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RESUMO 
 
A literatura infantil e juvenil brasileira, desde 1970, passa por mudanças bastante 
significativas, principalmente, quando consideramos os aspectos verbais e visuais que 
compõem a textualidade nos livros ilustrados. Considerando esse contexto, esta 
dissertação se propõe a analisar a redimensão textual em torno da trajetória do poema 
narrativo Pé de pilão, de Mario Quintana, a partir de quatro projetos editoriais: o 
primeiro, lançado pela Garatuja (1975) com ilustrações de Edgar Koetz; o segundo, 
publicado pela L&PM (1980), apresenta o mesmo projeto gráfico da editora anterior; 
o terceiro, publicado pela Ática (1997) com ilustrações de Gonzalo Cárcamo; o quarto, 
publicado pela Companhia das letras (2018) com ilustrações de Rosinha Campos; e 
o quinto, se refere à adaptação da obra para os quadrinhos, que foi feita por Levitan 
(1986). A relação entre palavra, imagem e edição em cada um desses livros 
apresentam-se como leituras e releituras, que compõem suas totalidades de modo a 
dimensionar o texto literário, pois há múltiplos recursos operando nos modos como 
esses objetos são apresentados ao público. Então, se cada edição é apresenta com 
variedade de formatos, tipografias, cores, tamanhos, ilustrações, só para citar alguns 
elementos que compõem a “objectualidade” do livro, a redimensão textual da narrativa 
em análise ficará mais evidente a partir da comparação entre as cinco edições para o 
mesmo texto literário, ainda mais porque a soma desse conjunto de livros é 
compreendida como a obra Pé de pilão. Como o primeiro projeto editorial a ser 
analisado foi datado de 1975, a pesquisa ocorre desse período à atualidade, o que é 
bem significativo para os estudos de literatura infantil e juvenil, quando se considera 
uma obra clássica voltada a esse público e que fez parte da educação de muitos. 
Dando a devida importância à trajetória percorrida pelo poema narrativo, a análise das 
edições consistiu em: a) Descrever os processos globais de redimensão da obra; b) 
Analisar os elementos que contribuem para a redimensão textual segundo a relação 
entre o texto escrito, as ilustrações e o projeto gráfico das propostas editoriais; c) 
Indicar os elementos narrativos que contribuem para a redimensão da obra. O 
percurso metodológico da pesquisa desenvolveu-se por meio da reunião de material 
bibliográfico situado no campo dos estudos sobre livro ilustrado para crianças e 
jovens, edição e análise de artes visuais, mais especificamente, as pesquisas de Ana 
M. Ramos (2007,2010), Linden (2011), Powers (2008), Nikolajeva e Scott (2011), 
Dondis (2015), Araújo (2008) e Munari (2018) e outros. Todos esses estudos foram 
necessários para interpretação dos elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais dos 
objetos de análise e para a compreensão dos redimensionamentos pelos quais o 
poema narrativo passou. 
 
Palavras-chave: Pé de pilão. Mario Quintana. Livro ilustrado. Redimensão textual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ABSTRACT 
 
Brazilian children's and youth literature, since 1970, has undergone quite significant 
changes, especially when we consider the verbal and visual aspects that make up the 
textuality in illustrated books. Considering this context, this dissertation proposes to 
analyze the textual redimension around the trajectory of the narrative poem Pé de 
pilão, by Mario Quintana, from four editorial projects: the first, launched by Garatuja 
(1975) with illustrations by Edgar Koetz; the second, published by L&PM (1980), 
features the same graphic design as the previous publisher; the third, published by 
Ática (1997) with illustrations by Gonzalo Cárcamo; the fourth, published by 
Companhia das Letras (2018) with illustrations by Rosinha Campos; and the fifth, 
refers to the adaptation of the work to the comics, which was made by Levitan (1986). 
The relationship between word, image and edition in each of these books is presented 
as readings and re-readings, which compose their totality in order to dimension the 
literary text, as there are multiple resources operating in the ways in which these 
objects are presented to the public. So, if each edition is presented with a variety of 
formats, typography, colors, sizes, illustrations, just to name a few elements that make 
up the “objectuality” of the book, the textual redimension of the narrative under analysis 
will become more evident from the comparison between the five editions for the same 
literary text, even more so because the sum of this set of books is understood as the 
work Pé de pilão. As the first editorial project to be analyzed was dated from 1975, the 
research takes place from that period to the present, which is very significant for the 
studies of children's and youth literature, when considering a classic work aimed at this 
audience and which was part of the education of many. Giving due importance to the 
trajectory covered by the narrative poem, the analysis of the editions consisted of: a) 
Describing the global processes of the work's redimension; b) Analyze the elements 
that contribute to the textual redimension according to the relationship between the 
written text, the illustrations and the graphic design of the editorial proposals; c) 
Indicate the narrative elements that contribute to the redimension of the work. The 
methodological course of the research was developed through the gathering of 
bibliographic material located in the field of studies on illustrated books for children and 
young people, editing and analysis of visual arts, more specifically, the research of Ana 
M. Ramos (2007, 2010) , Linden (2011), Powers (2008), Nikolajeva and Scott (2011), 
Dondis (2015), Araújo (2008) and Munari (2018) and others. All these studies were 
necessary for the interpretation of the pre-textual, textual and post-textual elements of 
the objects of analysis and for the understanding of the resizing through which the 
narrative poem passed. 
 
Keywords: Pé de pilão. Mario Quintana. Picture book. Textual redimensioning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mario de Miranda Quintana (1906-1994), nascido em Alegrete-RS, ainda é um 

poeta muito significativo para nossa compreensão e reflexão da poesia moderna e 

contemporânea brasileira por diversos motivos, dentre os quais se destacam as rela-

ções que se apresentam em sua poesia entre a realidade objetiva e a fantasia, além 

do ofício exercido por ele nos meandros dos poemas rimados e na tradição de sua 

poética em prosa, sendo diversa e singular em sua grandeza1. Diante do breve levan-

tamento contido nos antecedentes da pesquisa, que verificaremos as poucas tentati-

vas de investigação propondo maior relevância aos escritos quintanianos para a in-

fância. Isso suscita certa curiosidade, visto que um dos livros que foi mais atualizado, 

conseguindo sobreviver devido às muitas reimpressões e reedições, pertence ao 

âmago do público pequenino e chama-se Pé de pilão (1968)2.  

Vale lembrar que o poema narrativo Pé de pilão está presente na educação do 

público infantil desde 1968, inicialmente, publicado pela editora Vozes, fazendo parte 

de programas de incentivo à leitura nas escolas. Sabendo disso, surge a primeira in-

quietação: como um texto literário tão presente na educação brasileira de crianças e 

jovens há tanto tempo foi pesquisado poucas vezes? Claro, a liberdade da pesquisa 

e a identificação entre pesquisador e objeto é subjetiva, mas as pesquisas sobre a 

obra de Quintana ainda estão centradas, muitas vezes, nos poemas que não apre-

sentam demarcador de faixa etária. Além desse fator problema, as pesquisas em lite-

ratura ainda dão passos curtos quando nos referimos à perspectiva de designs, edi-

ções, projetos gráficos e outras dimensões das literárias.  

Sabemos que para um livro chegar às mãos dos leitores, é necessário que ou-

tros agentes configurem o texto literário a ponto deste se tornar publicável e as edito-

ras são as responsáveis por tornar o texto dos escritores (os originais) em forma de 

livro. Partindo disso, a análise de tal obra acontecerá para além da fronteira da 

 

1 Muitas pesquisas acadêmicas envolvendo a poética quintaniana foram elaboradas, há 

destaque os trabalhos de Cunha (1964), Restum (1994), Yokozawa (1995, 2000), Becker 
(1996), Ferraz (2006), Lima (2008).  
2 Segundo o site da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), a primeira edição 

deste título, publicada pela Editora Vozes, é datada de 1968, o que a torna difícil para 
composição do corpus desta pesquisa. Entretanto, tecemos algumas considerações sobre os 
resquícios dessa obra que foram encontrados em ambiente virtual. 
Disponível em: <https://www.fnlij.org.br/site/pnbe-1999/item/266-p%C3%A9-de-
pil%C3%A3o.html>. 



  

palavra, no seu diálogo com outros artistas e com os meios de produção editorial que 

foram responsáveis por sempre manter a narrativa atual, por conseguinte, não a dei-

xando cair no esquecimento. 

Levando isso em consideração, esta pesquisa surge com o intuito de preen-

cher, mesmo que ainda de forma mínima, o limbo que separa grandes estudos da 

poética quintaniana, que abrange a poesia moderno-contemporânea, e os poucos, 

mas significativos, que tratam das questões em torno das produções voltadas ao pú-

blico infantil e juvenil. 

Essa dissertação buscou, sobretudo, contribuir para os estudos de compreen-

são do livro ilustrado de dupla autoria, considerando os processos determinantes para 

que o texto literário se mantenha presente na sociedade pelo fato de ser redimensio-

nado conforme as tecnologias dispostas pelas editoras e pelos ilustradores em cada 

momento.  

A importância da concretização de tal análise reside no resgate da literatura 

infantil quintaniana para os estudos literários ao se contribuir para as pesquisas acerca 

da literatura infantil ilustrada, trazendo para o centro da discussão a seleção do corpus 

que, por meio dos processos editoriais, acrescentam formas imagísticas complemen-

tares que afetam a significação do texto verbal. Consequentemente possibilita ao leitor 

agregar novos sentidos do plano verbal ao não-verbal. Além disso, a fortuna crítica de 

Mario Quintana será ampliada principalmente na temática em que mais carece de es-

tudos, que é da sua produção infantil e juvenil. 

A presente pesquisa é realizada por meio da análise da relação texto-imagem 

em diferentes edições da obra literária infantil Pé de pilão, de Mario Quintana, com-

preendendo os intercâmbios existentes no processo de estruturação e combinação 

entre os textos verbal e visual e as respectivas redimensões sofridas pelo texto. A 

partir disso, a percepção do processo dialógico entre palavra e imagem, nas propostas 

das editoras, permitirá vislumbrar o jogo estético entre tais linguagens, além de com-

preender a sobrevida do texto literário pela existência dos suportes. 

Com isso, formulou-se as seguintes questões norteadores para a pesquisa: 1) 

sabendo que cada edição de um livro ilustrado se trata de uma redimensão para o 

texto literário, quais processos estão em jogo na relação entre palavra e ilustração nas 

três propostas editoriais dadas ao poema narrativo Pé de pilão, de Mario Quintana? 

2) Quais processos de redimensão textual gerais das obras são mais relevantes 

quando se infere sobre a leitura das três edições em análise? 3) Que elementos 



  

verbais e visuais surgem como determinantes para o processo de redimensão textual 

nas edições em análise? 4) Como a narrativa se constitui de acordo com os processos 

de redimensão textual nas três edições do Pé de pilão? 

Dessa forma, elaborou-se os seguintes objetivos com o intuito de sanar os 

questionamentos fundamentais da pesquisa: como objetivo geral, buscou-se investi-

gar os processos de redimensão textual por meio das três propostas editoriais da obra 

Pé de pilão, de Mario Quintana, levando em consideração as relações entre edição, 

texto e imagem. Para tanto, como especificidade dessa análise, optou-se por: a) des-

crever os processos globais de redimensão textual que são mais relevantes nas três 

edições do poema narrativo Pé de pilão; b) analisar os elementos determinantes para 

a redimenção a partir da relação entre o texto escrito, as ilustrações e o projeto gráfico 

das propostas editoriais do Pé de pilão; c) categorizar os elementos narrativos que 

contribuem para a redimensão textual da obra Pé de pilão. 

Considerando a natureza bibliográfica dessa pesquisa, a realização de levan-

tamento teórico sobre as áreas dos estudos de livro ilustrado, literatura infantil e juve-

nil, o que possibilitou a realização das análises a partir da relação existente entre pa-

lavras e imagens nos livros que constituem o corpus. Para formulação do corpus foi 

necessário fazer um levantamento sobre edições do livro Pé de pilão, de Mario Quin-

tana. Além disso, esta pesquisa também é de cunho qualitativo por tratar-se de uma 

pesquisa de análise interpretativa e dialética, na nomenclatura de Prodanov e Freitas 

(2013), a partir da relação entre texto, imagem e suas respectivas implicações, envol-

vendo dois fazeres artístico para uma mesma história. 

Como esta pesquisa será desenvolvida a partir das mudanças de perspectiva 

existentes nas relações entre textos verbal e visual nas propostas editoriais de cada 

livro de título Pé de pilão. Assim, chegou-se às seguintes editoras: a) L&PM, com 

ilustrações de Edgar Koetz (1975); b) Ática, com ilustrações de Gonzalo Cárcamo 

(1996); c) Companhia das letras, com ilustrações de Rosinha Campos; e L&PM nova-

mente, com a adaptação em quadrinhos do poema Pé de pilão (1986). 

 Para efeito de estruturação das análises aqui reunidas, essa dissertação está 

dividida em três capítulos: o primeiro corresponde ao levantamento bibliográfico 

relacionado com a temática aqui proposta e a fortuna crítica em torno da poética 

quintaniana infantil e juvenil; o segundo refere-se às análises sobre as capas dos 

livros, dos paratextos editoriais, inferindo-se sobre a função exercida por eles em cada 

edição, que, em um primeiro momento, surgem como partes externas ao texto literário, 



  

mas também como prenúncio da narrativa contida na parte interna dos livros; o 

terceiro volta-se para a parte interna das dessas edições, pensando, especificamente, 

a redimensão da obra pela relação entre o texto literário e suas ilustrações. Desse 

modo, a narrativa do poema Pé de pilão, torna-se plural, por haver esse ponto de 

intersecção como sendo o essencial para a o efeito estético do livro ilustrado de 

palavras e imagens.
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1 A OBRA PÉ DE PILÃO, DE MARIO QUINTANA, SOB A LUZ DAS TEORIAS DO 

LIVRO ILUSTRADO 

 

Mario de Miranda Quintana estreia no cenário literário em 1940 com o livro A 

rua dos cataventos (1940), que recebeu críticas negativas por lançar um livro com 

trinta e cinco poemas com marca simbolista, num momento em que os poetas já teriam 

superado tal escola após a Semana de Arte Moderna de 19223. Sobre a pouca 

compreensão posta sobre esse livro, Regina Zilberman (1992) esclarece que o 

“Simbolismo não teve o mesmo sentido aqui e na Europa; lá, foi o cartão de visitas da 

modernidade, traduzindo a reação à mecanização da existência, à emergência das 

classes urbanas ou a anulação da individualidade” (ZILBERMAN, 1992, p.61), e foram 

sobre tais problematizações que o poeta gaúcho produziu sua lírica. Dessa maneira, 

os valores impostos pela crítica sobre a poética quintaniana ou para qualquer outro 

poeta desse tempo que se propusesse a retomar formas artísticas eram entendidos 

como ultrapassados, pois o princípio da novidade era o que regulava o pensamento 

valorativo. 

Posteriormente, o poeta lança os livros: Canções (1946), Sapato florido (1948), 

O aprendiz de feiticeiro (1950), Espelho mágico (1951), Inéditos e esparsos (1953), 

Poesias (1962), Caderno H (1973), Apontamentos de história sobrenatural (1976), A 

vaca e o hipogrifo (1977), Esconderijos do tempo (1980), Porta giratória (1988), 

Velório sem defunto (1990), que representam sua poesia sem faixa etária específica, 

ainda que muitos poemas desses títulos compuseram antologias para o público infantil 

e juvenil algum tempo depois. 

O seu percurso literário inicial, na perspectiva infantil e juvenil, se dá a partir da 

publicação do livro Batalhão das letras, em 1948, tratando-se de um abecedário que 

apresenta um quarteto para cada letra do alfabeto. A primeira edição do poema 

narrativo Pé de pilão, publicado inicialmente em 1968, já estava pronto nesse período, 

pois, em uma apresentação de Levitan (2006), Mario Quintana afirma que o texto foi 

produzido durante a ditadura de Getulio Vargas. A partir de então, a poética de 

Quintana foi adquirindo um formato próximo das produções apresentadas nos livros 

 

3 Carvalhal (2006) cita uma crítica feita por Alvaro Lins e sobre o uso do termo “passadista” 

como desqualificador da poesia de Quintana. Trevisan (2006) afirma que José Guilherme 
Merquior também demonstrava ter pouquíssima afinidade com os poemas quintanianos. 
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citados anteriormente, por terem um caráter mais antológico, são eles: Lili inventa o 

mundo (1983), Nariz de vidro (1984), Sapo amarelo (1984) e Sapato furado (1994). 

Todos esses textos literários, em algum momento, referem-se ao universo 

maravilhoso e fantástico de narrativas que rompem com as barreiras da realidade. 

Como bem nota Eucanaã Feraz (2009, p. 25-26) sobre a poética quintaniana,  

 

Os personagens podem ser tradicionais monstros, reis, princesas, 
gigantes, mas são também sapatos, uma cômoda, uma pedra, um ovo, 
que atuam num universo mágico, animados por um mecanismo 
extremamente importante, o da personificação – fundamental na 
criação de imagens poéticas e na formação dos mitos – compreendida 
aqui como forma de expressão da criança, como ferramenta lúdica e 
simbólica.  

 

Assim, verifica-se que as produções voltadas para o público infantil e juvenil 

são sinônimo de elementos associados ao fantástico e ao maravilhoso, sendo que o 

antropomorfismo abrange desde os seres animados até os seres inanimados na 

realidade. No momento em que objetos passam a ser as matérias temáticas na 

produção literária de Quintana, eles adquirem vida, podendo ser relacionados com o 

mesmo plano dos brinquedos desse público, visto que coisas adquirem vida a partir 

da imaginação criativa das crianças e jovens. 

Considerando grande que parte dos estudos crítico-literários envolve a poética 

do escritor Mario Quintana, percebe-se que muitos pesquisadores lançam olhares 

variados sobre os escritos do poeta gaúcho, mas o que esses observam ainda pouco 

contempla as produções voltadas para o público infantil e juvenil. Quando 

encontramos algum estudo associado com essa temática, geralmente, são excluídas 

reflexões acerca das inter-relações entre edição, texto e imagem nesses livros. 

Primeiramente, com o intuito de ilustrar tal afirmação, buscou-se no catálogo 

de teses e dissertações da CAPES por palavras-chave indicativas para o autor e suas 

respectivas obras literárias, por exemplo: “Mario Quintana”, “Pé de pilão”, “Batalhão 

das letras”, “Lili inventa o mundo” dentre outros títulos. Em seguida, reconhecendo o 

escritor Mario Quintana como produtor de livros significativos para a literatura infantil 

e juvenil brasileira, redefiniu-se as buscas para teses e dissertações na área de Letras 

e Linguística com o objetivo de encontrar trabalhos que trouxessem as produções 

infantis e juvenis do poeta gaúcho como objetos centrais para discussões teóricas de 

trabalhos nas mais variadas linhas de pesquisa, sendo possível constatar que existem 
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abordagens que geralmente abrangem desde a literatura comparada até a pedagogia 

da leitura. 

Partindo disso, destacaram-se algumas pesquisas entre 1999 a 2016, que 

abordam temáticas pouco variadas no universo da poética quintaniana direcionada 

para o público infantil, dentre as quais, estão: Yasuda (1999), por meio da análise 

comparativa entre  O batalhão de letras, de Mario Quintana, e Pare no P da poesia, 

de Elza Beatriz Von Dollinger de Araújo, propõe um estudo metodológico da leitura no 

escopo da alfabetização com o intuito de suscitar o prazer estético no leitor infantil 

através dos poemas destes dois escritores brasileiros e suas respectivas ilustrações; 

Domingues (2008) faz um relato sobre uma experiência pedagógica advinda por meio 

de um projeto. A partir deste, com alunos de 8 a 12 anos, a autora verifica que a leitura 

e interpretação de poemas de Mario Quintana facilitam o desenvolvimento da escrita, 

da oralidade, da interpretação.  

Complementando os estudos sobre a pedagogia da leitura, Weber (2009) parte 

duma abordagem caleidoscópica para o entendimento da construção de um sujeito 

leitor determinado pelas experiências escolares, que foram obtidas com base na 

aplicação do projeto intitulado “Mario Quintana é nosso colega”; Lima (2016) pretende 

traçar o imaginário infantil que permeia a poética dos quintanares desde a estreia do 

poeta gaúcho na literatura brasileira, mas a pesquisadora deixa de lado as produções 

infantis;  

Considerando um dos livros infantis de Quintana mais importantes, Souza 

(2015) seleciona poemas do livro Lili inventa o mundo para desenvolver projetos de 

leitura na escola com o intuito de desenvolver as competências leitoras; Alves (2015) 

faz uma análise da produção poética de Mario Quintana sob a luz das pesquisas sobre 

espaço ficcional; e Oliveira (2012) elabora um estudo sobre os poemas que compõem 

a obra Lili inventa o mundo, levando em conta os traços surrealistas presentes no 

conteúdo dos versos. 

Percebemos que as pesquisas correspondentes à área dos estudos crítico-

literários, tendo como objeto de pesquisa a obra poética de Mario Quintana, 

relacionando-se com temáticas do universo infantil, apresenta análises centradas nos 

seguintes temas: pedagogia da leitura, alfabetização, efeito estético e infância. Isso 

demonstra que a poesia infantil do poeta gaúcho é multifacetada ao mesmo tempo em 

que aborda o imaginário da infância por múltiplos ângulos. 
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No âmbito das monografias e das dissertações em áreas de estudos diversos 

ou interdisciplinares, as temáticas se diversificaram de acordo com as teorias e os 

processos metodológicos adotados. Contudo, na perspectiva dos aspectos editoriais, 

Stawski e Monteiro (2014) analisam a obra Lili inventa o mundo, de Mario Quintana, 

observando os elementos em torno da produção material do livro. 

Outro trabalho relevante é o que foi desenvolvido por Braga Jorge (2001). Com 

o intuito de propor uma singularidade poética e estética, e partindo de uma concepção 

comparatista, a autora analisou seis livros de Quintana voltados ao público infantil, 

sendo eles: Pé de pilão, Lili inventa o mundo, Sapo amarelo, Nariz de vidro, Primavera 

cruza o rio e Sapato furado. 

Dentre os estudos reunidos, na perspectiva desta dissertação, o trabalho de 

maior destaque é a tese de Barbosa (2019), pois a autora apresenta uma investigação 

pautada na historiografia de circulação de algumas obras infantis consolidadas e 

reconhecidas como clássicas, uma dessas obras sendo Pé de pilão, de Mario 

quintana. Nesse estudo, a pesquisadora constata que obras se tornam clássicas e 

continuam circulando na sociedade por conta do valor e relevância de certos autores, 

além, é claro, das instâncias responsáveis por selecionar, avaliar e difundir tais livros. 

Outro fator que contribui para a circulação dessas obras é a existência de alguns 

programas governamentais de incentivo à leitura, que garantem a formação do leitor 

literário. 

Encontraram-se outras pesquisas mencionando o nome de Mario Quintana e 

seus poemas infantis, mas apenas com o intuito de contextualizar um dado momento 

vivido por outro escritor ou para falar da afinidade entre seus escritos. Além disso, boa 

parte do que foi encontrado analisa a poética quintaniana apenas no domínio da 

educação e da pedagogia. Dentre tais trabalhos, destacaram-se os de Ninfa Parreiras 

(2007), Bankersen e Fernandes (2013), Fernando Oliveira (2015), Marcia Oliveira 

(2017), dentre outros.  

 
 

1.1 Pensando o objeto sob as perspectivas teóricas do livro ilustrado 

 

O livro Pé de pilão é um marco na literatura infantil brasileira. Mario Quintana 

ressignifica o modo de contar histórias para as crianças, apresentando um texto em 

gênero híbrido que dosa poesia e prosa, conto e fábula. Seu caráter formal revela 
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certa carga de musicalidade devido aos seus versos estarem organizados em “um 

poema de 159 dísticos, com ritmo e cadência binários, escrito em redondilha maior” 

(SALES, 2012, p. 142). Ao longo deste poema narrativo, percebe-se forte referência 

ao que o próprio autor já desenvolvia anteriormente, como: as figurações da infância, 

o universo maravilhoso dos contos de fadas, a musicalidade nos versos, herança de 

seu passado simbolista, dentre outros elementos.  

Complementar a isso, no poema narrativo pesquisado, Quintana tratou de 

refazer o que foi muito elaborado ao longo da tradição da poesia infantil e juvenil, o 

resgate de antigas narrativas para o momento presente da criança leitora. O poeta se 

inspira a dar o nome Pé de pilão aos seus versos a partir desse fragmento do chamado 

“jogo do belisco”: "Pé de Pilão, / Carne seca com feijão. / Arreda, camundongo / Pra 

passar o batalhão". Isso por si só agrega outros valores ao seu poema, desde 

aspectos relacionados ao tradicional nas narrativas para crianças, como o uso de 

animais e de uma estruturação no enredo segundo a trajetória do herói4, até um 

tratamento dado ao próprio sentido dos elementos que circundam o que é narrado, o 

ritmo de como é narrado com uso da redondilha maior.  

As muitas narrativas sofreram adaptações de todos os níveis, seja na dimensão 

que considera o público-alvo, seja na perspectiva dos constituintes formais dos livros. 

No cerne da literatura para crianças e jovens, a adaptação de narrativas é algo 

constante, isso também acontece com a poesia, pois como afirma Martha (2012, 

p.45): 

 

Em suas origens, por volta do século XVIII, a poesia infantil aproveitou-
se de criações folclóricas de origem camponesa, nem sempre 
adequadas às crianças, de cantigas de ninar, das parlendas e trava-
línguas; valeu-se da adaptação de poemas clássicos para os 
pequenos ou promoveu a criação de outros, com estilo próprio, 
seguindo, preferencialmente, o princípio da pedagogia, priorizando a 
moralidade, a memorização de conhecimentos e a transmissão de 
normas de comportamento e civismo. 

 

Percebemos que, inicialmente, a ideia posta nessas adaptações narrativas e 

poéticas tinha o intuito pedagogizante, tendo o objetivo de passar uma moral ao final 

de cada história, como acontece nos contos de fadas e fábulas, mas se sabe que, 

 

4 Esse tipo de narrativa apresenta arquétipos de personagens, além da composição desses 

textos apresentarem ordem comum.  
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posteriormente, essa tentativa limitada de moldar o comportamento dos indivíduos 

pela força da palavra não se encontra na posição de principal efeito estético buscado 

por seus leitores. 

Na perspectiva desta pesquisa, isto fica evidente quando, no século XX, 

Quintana resgata uma variedade de símbolos que logo remetem às narrativas de 

alguns contos de fadas, pertencentes ao imaginário coletivo, como O Patinho Feio 

(com o pato Matias), O Gato de Botas (com o par de sapatos do protagonista), A 

Branca de Neve (com a bruxa e seu espelho mágico) e Chapeuzinho vermelho (a 

relação entre neto e avó). Todos esses títulos têm algo em comum, tratam-se de 

narrativas com elementos fantásticos com personagens enigmáticos. Fazendo uso 

desses caracteres muito significativos para os contos citados, Quintana faz com que 

o poema narrativo Pé de pilão dialogue com o real maravilhoso e adquira um status 

de clássico, além de reconfigurar a matriz simbólica desses contos pela prática da 

adaptação. Consequentemente, referenciando a determinados elementos simbólicos 

que dialogam com a infância dentro da longa tradição das narrativas para os 

pequeninos, o poema narrativo Pé de pilão se consolidou dentro do imaginário dos 

leitores brasileiros por várias gerações.  

Além disso, devido o poema de Quintana apresentar o tema aventura de forma 

direta, as imagens suscitadas pela própria natureza do texto poético acabam sendo 

coerentes, apesar de estarmos lidando com uma narrativa que se aproxima dos 

contos de fadas e de uma história que se inicia pelo meio.  Isso faz com que o leitor 

apreenda tal estória sem rodeios, ao mesmo tempo que precisa de um maior 

desempenho de atenção com esse universo mágico. Ademais, a forma em que se 

constitui o texto contribui muito para sua compreensão comum, pois como afirma 

Sales (2012), a respeito da estrutura escolhida para composição do texto, no caso, 

como se estrutura o poema narrativo enquanto gênero literário: 

 

[...] são narrativas com personagens em ação numa história contada 
linearmente (começo, meio e fim) e distinguem-se por se apresentar 
em versos, conter algum sentido figurado ou metafórico e quase 
sempre exploram o humor, as histórias tradicionais e o folclore 
(SALES, 2012, p. 133). 

 

Compreendemos, portanto, que o resgate de antigas tradições sempre foi muito 

comum na gênese desse tipo de poema, que se estrutura a partir da linguagem 

narrativa, da forma como se organizam os elementos, do modo em que se apresentam 
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os acontecimentos narrados, dos caracteres e das ações das personagens. Aliado a 

isso, para fugir do texto usual, tem-se a ordem dos eventos estruturados em versos.  

A origem do poema narrativo Pé de pilão (1968), no mercado brasileiro, é 

envolto em algumas problemáticas para a época, pois os versos “O polícia era um 

cavalo/Montado noutro cavalo” fez com que a Editora Vozes pedisse que a palavra 

“polícia” fosse substituída por “guarda”, como Bordini (2007) comprova. Nesse estudo, 

a pesquisadora analisa a carta do poeta endereçada ao diretor da Vozes, na qual 

Quintana diz que, se já não bastasse ter que fazer alterações nos versos, também 

teria de ver “deturpar” a sua narrativa ao apresentarem ilustrações de um personagem 

humano sobre um cavalo, não a representação de um cavalo sobre outro. Essa edição 

fez parte de um programa governamental de incentivo à leitura e esses versos 

poderiam trazer problemas à editora, caso não fossem alterados, e alega-se que 

poderiam gerar falta de respeito nas crianças com as autoridades do regime ditatorial 

de 1968. Com isso entendemos que o texto literário passa por mudanças tanto pelas 

exigências editoriais quanto pela impossibilidade de construir um discurso que se 

manifestasse contrário ao sistema repressivo dessa época.  

Elaborado para um público específico, o infantil, tal organização acaba por 

contribuir para a atualidade do texto escrito, visto que, no livro Pé de pilão, seu autor 

desenvolve os temas mencionados inicialmente, como referência aos contos de fadas, 

figuração da infância, musicalidade dentre outros. Essa narrativa mostra-se atual, se 

levarmos em consideração tanto seu formato quanto seu conteúdo para o público 

infantil, pois semelhante Quintana faz uso de elementos que atravessam a tradição 

das produções literárias para a infância, por exemplo: a presença de elementos 

fantásticos e seres antropomorfizados. Além disso, alguns programas de incentivo à 

leitura trataram de usar as edições do poema narrativo Pé de pilão, o que é muito 

significativo para a consolidação de uma obra, visto que a escola continua sendo um 

espaço difusor do letramento literário, ainda que apresente problemáticas nas formas 

de trabalho dos textos. 

No entanto, a atualidade do texto não se resume a esses dois planos, existem 

algumas operações para torná-lo presente, pois as formas de expressão mudam 

conforme o desenvolvimento de uma dada sociedade. Assim sendo, uma nova edição 

de um mesmo texto exige ideias e propostas também novas e diferentes do que já foi 

feito, embora a estrutura do texto fique preservada, sempre se lançam outros olhares 

sobre a narrativa, porque novas leituras são feitas diante dela 
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Por possuir esse formato e nenhuma característica que o prenda a um tempo 

e a um espaço específicos, esse texto literário está vivo e presente na sociedade 

brasileira desde o final dos anos 1960. Logo, como é comum essa diversidade de 

temas estarem atrelados aos vários livros já elaborados para o público infantil e juvenil, 

o mercado editorial se responsabilizou por renovar tal obra desde o seu surgimento, 

de 1968 a 2018, somando a publicação de cinco edições, assim, possibilitando que 

essa narrativa pudesse se tornar sempre atual para o imaginário da infância. As 

editoras, cada vez que presentificam uma obra, agregarão novas significações ao 

texto literário em diferentes períodos. 

Tendo isso em vista, o poema narrativo quintaniano pode ser analisado sob as 

inter-relação existentes entre escritor, ilustradores e edições nas cinco edições do livro 

Pé de pilão5, além de dar a devida importância a. Assim, concebendo tais livros como 

formas de produção de sentidos e atualização do texto literário, ao levar-se em 

consideração os modos interpretativos empregados ao texto escrito por meio das 

muitas representações dadas pelos ilustradores às propostas das editoras. Para tanto, 

utilizar-se-á vários pesquisadores que refletem sobre a relação entre texto e imagem 

no livro ilustrado. Dentre eles, Linden (2011), Nikolajeva & Scott (2011), Oliveira, 

(2008), Ana M. Ramos (2007, 2010) e Graça Ramos (2011).   

 

1.2 Discutindo o conceito de redimensão textual segundo os elementos no livro 

ilustrado 

 
Primeiramente, vale lembrar que trabalhos como e de Linden (2011), Nikolajeva 

e Scott (2011) reconhecem as ilustrações como produtos derivados, ou seja, 

consideram o artista produtor do discurso imagético como alguém que se apropria do 

texto escrito para produzir seu próprio discurso dentro do livro. Portanto, o ilustrador 

é antes um leitor do texto literário, e autor a partir do momento que agrega novos 

sentidos para o que foi escrito, segundo suas interpretações e seus sentimentos 

subjetivos.  Tal exercício de leitura irá definir o texto como o lugar da relação dialógica 

entre escritor e ilustrador, surgindo o elo entre palavra e imagem no livro ilustrado. 

 

5 Os livros que fazem parte da seleção para análise correspondem aos anos de 1975, 1980, 1986 

(quadrinhos), 1996 e 2018. A edição de 1968 não foi posta no material porque nenhuma edição foi 
localizada. 
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Graça Ramos, em A imagem nos livros infantis (2011), faz uma crítica à 

importância dada pela sociedade apenas para a alfabetização das palavras: “para 

conseguirmos “ler” uma narrativa imagética, acredito ser necessário modificar nossa 

aproximação aos livros, ainda focada na alfabetização textual” (RAMOS, 2011, p. 41). 

Assim, deixa de lado o exercício da educação por meio das imagens, sendo que a 

atividade exercida por todo ilustrador, no início da sua vida artística, corresponde 

exatamente ao ato de olhar. De acordo com a autora: 

 

Aprender a olhar significa sair do gesto primário de captar algo com os 
olhos, que é uma atividade física, e passar para outro estágio, aquele 
em que, a partir de muitos exercícios mentais, absorvemos e 
compreendemos o examinado. Esse debruçar-se sobre o que os olhos 
captam provocará análises e, o mais produtivo, provavelmente ativará 
a capacidade de inventar. Olhar, portanto, é uma soma que inclui o 
físico, o psicológico, a percepção e a criação. (RAMOS, 2011, p. 34). 

 

Embora essa pesquisadora tenha se referido apenas à ação executada pelos 

ilustradores no início de sua vida, todo ato artístico, que tenha como objetivo 

representar algo, parte do pressuposto da ação de olhar e perceber certas coisas. 

Sendo assim, quanto mais forem trabalhados os sentidos do indivíduo, mais criativo 

este será. Portanto, a arte de ilustrar está além do plano representativo, que toma por 

meio de formas, traços, cores e outros elementos, o que está escrito, pois demanda 

técnica.  

Partindo para a relação entre discurso verbal e visual, tal processo pode 

implicar em algumas problemáticas, a depender da forma em que esses elementos 

são apresentados dentro do livro. Por exemplo, o primeiro livro ilustrado para a 

infância de que se tem informações é o Orbis Sensualium Pictus, de Comenius. Um 

livro didático ilustrado, mais especificamente um dicionário, pautado exclusivamente 

na apreensão e associa 

 

De Comenius em diante, vários foram os livros tornados com 
desenhos, que hoje são reconhecidos como pertencentes à literatura 
infantil. Recolhidos das tradições orais, esses textos eram 
originalmente destinados a adultos, mas foram sendo reescritos e 
parcamente ilustrados para serem endereçados aos mais jovens. São 
os primeiros livros destinados à infância, escritor sob o recurso da 
ficção, como as fábulas de La Fontaine (1621-1691), os contos de 
Charles Perrault (1628-1703) e, mais tarde, as obras dos irmãos 
Grimm, Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-1859). (RAMOS, 2011, p. 
51) 
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Como atesta Graça Ramos (2011), desde o livro Orbis Pictus, as imagens 

sempre estiveram presentes na educação das crianças, pois este era um dicionário 

com imagens e utilizado para que os alunos aprendessem latim, como também foi o 

primeiro registro que se apresenta uma relação entre palavra e imagem, que ambas 

aparecerem no mesmo patamar de importância, ou seja, as imagens não foram 

utilizadas como meros elementos decorativos. Todavia, somente a partir do século 

XIX que o mercado editorial deu mais espaço para as imagens dentro do livro, devido 

ao aperfeiçoamento das técnicas de reprodução. 

Com base nisso, como afirma a pesquisadora portuguesa Ana M. Ramos 

(2010),  

 

[...] sempre ocuparam um lugar relevante no livro, actuando de forma 
decisiva na captação da atenção e do interesse do leitor e, em casos 
muito concretos, na mediação do texto (e não exclusivamente no 
domínio das publicações para a infância). (RAMOS, 2010, p. 11). 

 

Como a autora afirma, as imagens estão presentes na cultura do livro desde há 

muito, não só dentro das produções voltadas para as crianças, mas também naquelas 

dedicadas ao público adulto, servindo como um meio muito importante para a 

compreensão do texto escrito. A princípio, pode parecer que tal relação se apresente 

de modo simples, contudo se deve levar em consideração que o diálogo entre o verbal 

e o não-verbal ocorre de modo bem mais complexo, pois 

 

correspondendo a uma leitura do texto que acompanha, a ilustração 
resulta de um processo de aproximação e recriação desse mesmo 
texto, sequenciando-o, organizando a sua apresentação e doseando 
até a quantidade de informação a disponibilizar ao leitor em cada 
momento/página ou sequência de imagens. (RAMOS, 2010, p.12). 

 

A partir disso, compreende-se que várias são as formas de representação para 

o texto escrito, que dependem exclusivamente do modo como que se organizam 

essas imagens para agregarem novos significados ao verbal.  Com isso, as ilustrações 

elevam os sentidos do texto verbal, visto que a narrativa apresenta um duplo 

direcionamento no livro, constituindo-se por meio de dois códigos, um verbal e outro 

não verbal, passa a surgir o dialogismo entre escritor e ilustrador. Enquanto o escritor 

apresenta uma narrativa escrita, o ilustrador representa tal narrativa, selecionando, 



24 
 

organizando e sequenciando, por meio de imagens, os momentos que julgar mais 

importantes, acabando por redimensionar o texto com o qual dialoga. Partindo desse 

pressuposto, busca-se o entendimento do processo dialógico existente nas quatro 

edições da obra Pé de pilão, levando-se em consideração, para além da tensão entre 

escritor e ilustrador, os critérios que redimensionam o texto narrativo em cada 

publicação, de 1975 a 2018. 

Deve-se entender que existem livros ilustrados de uma única autoria, de dupla 

autoria e de um conjunto de autores e ilustradores. No entanto, iremos nos ater apenas 

à segunda categoria, visto que as edições pertencentes ao corpus são compostas 

pelo texto de Mario Quintana em consonância com as imagens dos ilustradores Edgar 

Koetz (1975,1980), Cárcamo (2005) e Rosinha (2018).  

A complexa relação entre palavra e imagem aumenta cada vez que se 

acrescenta um novo participante (ou colaborador) na produção do livro ilustrado, pois 

“as múltiplas autoria e intencionalidade resultam em incerteza na legitimidade da 

interpretação” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 49). Portanto, quando se fala em um 

livro com este formato deve-se analisar primeiramente a contraposição entre a 

linguagem verbal e a sua representação visual, que não deixa de ser um modo 

interpretativo do texto, pois esse exercício possibilita ao leitor verificar se esse choque, 

entre os dois códigos, gera complementaridade entre ambos ou se a comunicação 

entre eles fica limitada, ou até prejudicada. 

Levando isso em consideração, é importante frisar que, para estar coerente 

com a proposta do texto escrito, o ilustrador não precisa compor as imagens no livro 

como meras decodificações, mas deve apresentar algo mais para que possa 

complementar os sentidos da narrativa ou do texto poético. Isto acontecendo, as 

ilustrações se mostrarão agregando novos significados a partir das lacunas expressas 

nos textos. 

Compreende-se que a narrativa do livro infantil ilustrado Pé de pilão acontece 

por duplo direcionamento, tanto no nível verbal quanto no nível não verbal, em um 

plano originário e em outro derivado. As ilustrações como algo originado a partir do 

que foi escrito, os ilustradores também são concebidos como leitores do texto. Sendo 

assim, os redimensionamentos dados ao texto, desde o seu surgimento, são 

edificados de acordo com as particularidades de cada artista visual. Isso é bastante 

comum nas narrativas para crianças, pois como afirma Nikolajeva e Scott (2011, p. 

61), 
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Afora as traduções, poucos livros têm dois conjuntos de texto verbal 
acompanhando as mesmas ilustrações, embora existam tais exemplos 
e vários estudos desses casos raros. [...] As ilustrações não só 
refletem o estilo individual do artista e sua sensibilidade à história, mas 
também o estilo geral delas em determinado período, ideologia, 
intenções pedagógicas, visões da sociedade sobre certas questões 
[...]. 

 

A partir de tal afirmativa, sabe-se que existem várias estórias canônicas para a 

infância que recebem tanto novas traduções como novas edições e reedições. Logo 

se torna possível e emergente elaborar tal estudo, na perspectiva da investigação dos 

redimensionamentos dados ao Pé de pilão por meio de suas três edições. 

Considerando que as traduções imagéticas empregadas ao texto literário representam 

o imaginário de cada época em que foram editadas, mais do que isso, revelam a 

evolução editorial pela qual a narrativa passou e sua respectiva história, ultrapassando 

quatro gerações e se mantendo presente na atualidade dos leitores com sua mais 

recente publicação de 2018. 

Na perspectiva da redimensão textual, o leitor precisa desviar o olhar para 

alguns elementos determinantes para que perceba os processos de reelaboração por 

qual passa uma determinada obra. Desse modo, para as edições do poema Pé de 

pilão serem analisadas nesse horizonte investigativo, será necessário considerar 

algumas categorias que se modificam de edição para edição, como por exemplo: a 

relação entre ambientação narrativa e visual; a caracterização de personagens; a 

perspectiva narrativa; tempo e movimento, dentre outras. 

As ilustrações condicionam a leitura, direcionam o olhar e oferecem pistas 

sobre o que se lê no plano escrito, mas também tratam de redimensionar o texto que 

acompanham. Conforme o texto vai se desdobrando, as imagens materializam o que 

a leitura dos signos verbais suscita, o imaginário que surge ao nível cognitivo dos 

pequeninos é delimitado pela interpretação que o artista visual apresenta diante do 

texto literário. 

Esse processo de redimensão fica mais evidente quando fazemos a seleção 

de diferentes edições de um mesmo título, geralmente, de clássicos da literatura 

infantil, e passamos a observar as leituras por imagens que diferentes ilustradores 

fizeram do texto, cada qual com estilo artístico próprio, conferindo formas, cores, 

sombreamentos, técnicas etc. 
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A primeira categoria, muitas vezes, encontrada no livro ilustrado corresponde à 

ambientação apresentada pela narrativa e sua correspondente figuração que se 

mostra por meio de imagens, ambas apresentam formas peculiares responsáveis por 

agregarem sentidos uma à outra. Sobre isso, Nikolajeva e Scott (2011, p. 85) afirmam 

que: 

 

Enquanto as palavras podem apenas descrever o espaço, as imagens 
podem efetivamente mostrá-lo, fazendo isso de modo muito mais 
eficaz e, em geral, mais eficiente. Na teoria narrativa, a descrição é 
um dos sinais da presença do narrador no texto. O narrador verbal 
força o leitor a “ver” certos detalhes do cenário, ao mesmo tem que 
ignorar outros. A representação visual do cenário é “inenarrada” e, por 
isso, não manipuladora, dando ao leitor considerável liberdade de 
interpretação. 

 

Com isso, ainda que o ilustrador disponha de modos representativos limitados 

(por se tratar de algo que deriva do texto escrito, não possibilitando total liberdade 

criativa para o artista. No entanto, também se deve considerar que o caráter descritivo 

dos eventos narrados é bem reduzido na literatura infantil ilustrada, pois, diferente dos 

contos de fadas ricos em descrição, os desenhos ficam responsáveis por caracterizar 

os personagens e o espaço onde se desenvolvem as ações. Muitos elementos são 

acrescentados à narrativa a partir da inventividade dos ilustradores. Como nem toda 

narrativa para criança apresenta descrições exaustivas, quando analisamos o plano 

imagético dos livros, a riqueza de detalhes é posta sobre a identificação dos 

personagens e do cenário. Se as ilustrações acrescentam significados para além do 

poema narrativo, elas também cuidam de ressignificá-lo.  

A composição espacial é muito importante nas ilustrações, podendo se 

distribuir de diferentes formas sobre as páginas dos livros, além de representar 

momentos diversos e peculiares da narrativa. Pode-se dizer que: 

  

os cenários visuais nos livros ilustrados são semelhantes ao cenário 
do teatro, que pode ser realista ou simbólico, simples ou elaborado. 
[...] De fato, é muito comum que os livros ilustrados tenham o chamado 
espaço negativo, ou seja, áreas vazias ao redor de personagens e 
objetos (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 87). 

 

A partir do momento em que se consegue abstrair significações das imagens, 

passa-se a considerar como descrições visuais essa organização e estruturação de 
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tais elementos no livro, possibilitando que os ambientes da narrativa sejam 

representados com valor figurativo ou simbólico. 

A segunda categoria corresponde às mais perceptíveis logo na capa dos livros 

ilustrados, trata-se da caracterização das personagens. Nos elementos pré-textuais 

do livro, os leitores já encontram pistas sobre como o protagonista e demais 

personagens são representados ao longo da narrativa, resta saber se tal 

representação mostra-se coerente diante do que foi apresentado pelo texto.  

O pato surge nas narrativas infantis em formato de livro a partir de Andersen, 

como bem notou Ramos (2011), “animal considerado amoroso pelas crianças, o pato 

começou a fazer parte do imaginário infantil com O patinho feio, de Andersen, no qual 

desenhos [...] eram poucos no espaço do livro” (RAMOS, 2011, p.52). A partir da 

introdução desse animal no imaginário infantil, também foram apresentadas 

ilustrações, pelo próprio Andersen, para o seu texto narrativo. Contudo, de acordo 

com os materiais que o autor dispunha à época, as ilustrações eram feitas sem cores, 

apenas com linhas e contornos. Como O Patinho Feio trata-se de um clássico da 

literatura infantil, fica evidente que muitas edições sucederam a primeira. Se 

pegarmos as diversas edições e as compararmos entre si, perceberemos que a 

narrativa passou por diferentes processos de redimensão de acordo com cada 

proposta editorial. 

Como as palavras têm o intuito descritivo, elas podem gerar, além da 

superelaboração de detalhes e significados, uma contradição entre o plano verbal e o 

plano visual, visto que as palavras possibilitam ao escritor maior liberdade de criação. 

Também porque, se a descrição elabora a identidade das personagens segundos 

seus caracteres, suas naturezas e seus sentimentos, ao mesmo tempo, as imagens 

limitam-se a apresentar uma dada cena em que o ilustrador opta por sublinhar o 

momento julgado mais significativo nas páginas do texto literário. Sobre isso, pode-se 

afirmar que: 

 

Em uma narrativa verbal, várias técnicas são empregadas para 
retratar um personagem. A descrição narrativa é a mais básica, 
envolvendo tanto detalhes externos, visuais (como sãos os 
personagens, como se movem, o que estão trajando), como 
características emocionais, psicológicas e filosóficas. (NIKOLAJEVA; 
SCOTT, 2011, p. 111). 
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Percebe-se que a descrição narrativa é o elemento chave para dar vida a um 

personagem, dispondo de vários recursos para que isso ocorra. Tudo partindo da 

perspectiva do narrador que se alterna com as falas em formas de discursos diretos 

das personagens. No entanto, no plano imagístico, a representação parte mais do 

enredo do que da própria natureza da personagem. Logo, 

 

Se considerarmos o que cada um, imagem e palavra, faz de melhor, é 
claro que a descrição física pertence ao domínio do ilustrador, que 
pode, em um instante, comunicar informações sobre aparência que 
exigiriam muitas palavras e muito tempo de leitura (NIKOLAJEVA; 
SCOTT, 2011, p. 113). 

  

Nesse caso, as palavras e imagens se complementam, visto que as ilustrações 

surgem com o objetivo de apresentar o que o texto verbal não foi capaz de fazer, o 

que revela a intenção por trás de como se estruturam os caracteres das personagens, 

que consiste em uma compreensão resumida ao ato de olhar. 

O mais comum no domínio da literatura infantil é o texto trazer animais como 

personagens principais. No Pé de pilão isso acontece, mas o personagem Matias é 

um menino que se transforma em pato através do feitiço de uma bruxa. A partir do 

momento em que a criança é transformada em animal, mais do que nunca, todos os 

valores do menino são transportados para o bicho, assim, havendo a humanização do 

patinho, o que configura o antropomorfismo. 

De acordo com Nikolajeva e Scott (2011), “os animais são em geral 

transformados em seres antropomórficos com atributos humanos, como fala, 

motivação humana e frequentemente usam roupas e pertencem a uma condição 

social” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2001, p. 125). Com isso, desde as fábulas, o 

antropomorfismo animal marca as narrativas infantis, sendo uma das formas 

encontradas para fazer as crianças se identificarem com os personagens, visto que 

tanto o comportamento do animal quanto da criança são julgados como comuns entre 

si. 

A terceira categoria confere aos elementos responsáveis pela noção de tempo 

e espaço nos livros. Tendo em vista o tempo e o movimento de ações das 

personagens, o que explicita tal processo é a forma como as representações 

imagéticas se organizam no decorrer do livro, que se denomina sucessão simultânea. 

Como bem observa Nikolajeva e Scott (2011), “a representação de um personagem 
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diversas vezes na mesma página ou na página dupla sugere uma sucessão de 

momentos distintos com relação temporal” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2001, p. 196).  

Sabe-se que as narrativas visuais se desenvolvem por meio de sequências de 

imagens, sendo assim, se o ilustrador deseja apresentar várias ações descritas no 

texto, ele terá que fazer uso desse recurso para melhor incorporar sucessão de tempo 

e movimento às ilustrações. Além de fazer repetições dos personagens nas páginas 

dos livros, os modos representativos das suas posturas também contribuem para isso, 

como figurações com um caminho certo explícito, apresentando um personagem 

correndo e a ilustração de um local como o objetivo da chegada. 

A quarta categoria refere-se à(s) perspectiva(s) do livro ilustrado, que envolvem 

a visão do narrador, a visão do ilustrador, o ponto de vista das personagens e a visão 

do leitor. É muito importante para se compreender os redimensionamentos do texto 

conforme as perspectivas envoltas no livro. Sobre a forma como se organizam estes 

elementos, as pesquisadoras supracitadas afirmam: 

 

Em narratologia, o termo “ponto de vista” é empregado em uma 
acepção mais ou menos metafórica, para denotar a posição assumida 
pelo narrador, pelos personagens e pelo leitor implícito (ou narratário, 
para manter a simetria) (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2001, p. 155). 

 

Os pontos de vista no plano da escrita acontecem em triplo direcionamento, 

organizando-se da seguinte forma: primeiro, de acordo com quem narra; segundo, 

conforme as personagens; e, terceiro, condizente com as interpretações dos leitores. 

Quando esse ponto de vista passa para o plano imagístico, caso as imagens não 

sejam de cunho interpretativo, o leitor receberá apenas uma forma de leitura para as 

imagens. Assim, o ilustrador não deve impor sua compreensão para o texto literário, 

possibilitando uma representação una, mas abrir margens para diálogo com o texto 

escrito. 

Para uma melhor noção sobre a totalidade do livro ilustrado, Linden (2011) 

afirma que “a troca e circulação do livro entre diferentes suportes, as reedições, mas 

também as inovações relacionadas à sua materialidade, vão sempre ampliando 

nossas concepções tradicionais do objeto” (LINDEN, 2011, p. 51). Vale enfatizar que 

a materialidade do livro muda de acordo com as técnicas de produção que a sociedade 

dispõe. A partir do momento que elas se modernizam, outras edições do texto literário 
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surgem no mercado editorial. Com isso, o texto passa por redimenssões conforme 

lançam novas propostas com outros ilustradores. 

Além da relação interna entre palavra e imagem no livro, é essencial observar 

os elementos paratextuais e ter em mente que cada editora fica responsável por 

apresentar o livro com certas características determinantes. Dentre elas, elencamos 

os formatos, as capas e os formatos do título. 

Um aspecto predominante nos livros ilustrados é o diálogo entre palavra e 

imagem em formato de página dupla, sendo um importante processo de edição, visto 

que possibilita maiores formas de expressão. A respeito da página dupla, Linden 

(2011) afirma que textos e imagens se dispõem livremente na página dupla. A 

possibilidade que os criadores têm de se expressarem faz da página dupla um campo 

fundamental e privilegiado de registro (LINDEN, 2001, p. 65). Diferentemente dos 

livros que contém apenas textos escritos, o formato tradicional organiza o conteúdo 

de modo a particularizar página a página, a maior parte dos livros ilustrados quebram 

tal formatação. Neles, as imagens são os principais elementos que ocupam o espaço 

da página dupla, suas significações dependem do entendimento que o leitor exercerá 

diante da relação entre texto e as imagens. 

Além disso, para se chegar a um bom entendimento sobre as técnicas de 

reprodução dos livros ilustrados, deve-se considerar os materiais utilizados na 

confecção do livro e suas tipologias. No corpus da pesquisa, será possível observar 

as múltiplas reelaborações as quais o texto pôde passar, do papel cartolina, com as 

impressões limitadas a três cores, até chegar ao papel revista com uma maior paleta 

de tons. Diante disso, verifica-se que questões materiais determinam o grau de 

possibilidades na hora de elaborar um livro ilustrado. 

A última edição analisada consiste na adaptação do poema Pé de pilão para os 

quadrinhos, que foi elaborada por Cláudio Levitan em1986. Apesar das semelhanças 

entre a HQ e os livros ilustrados, cada qual apresenta diferenças quanto aos aspectos 

narrativos, quer dizer, o modo de contar a história muda, mas o suporte continuam 

sendo o mesmo. A narrativa no formato de HQ apresenta uma predominância de 

imagens e os signos verbais são suprimidos. Nesse âmbito, a redimensão textual 

ocorre como adaptação para outro plano, o da narrativa sequencial, que é composta 

por conjuntos de vinhetas a cada página. A depender dos objetivos do quadrinista, a 

história pode ficar rápida, dinâmica ou lenta, as intencionalidades do artista definirão 

isso.  
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Desse modo, reconhecemos que a redimensão pode ocorrer todas as vezes 

que uma editora se propõe a publicar livros ilustrados como os mencionados acima.  

As ilustrações de tipo representativa do texto literário determinará o espaço dedicado 

aos signos verbais dentro do livro, além de significá-los. Nos capítulos consequentes, 

tecemos comparações sobre que recursos dispostos aos ilustradores para 

composição das imagens. É natural, pensamos de antemão que quanto mais a edição 

é antiga, menos recursos o ilustrador tem disponíveis, mas não é bem assim. Cada 

obra ilustrada representa o melhor resultado que os artistas visuais puderam alcançar, 

pois, cada projeto demanda verbas, tempo e recursos distintos. Portanto, o 

instrumental teórico reunido busca elaborar uma leitura descritiva desses livros 

ilustrados e do quadrinho, observando tanto seus componentes externos quanto os 

elementos internos. Com isso, obtemos uma tentativa de abordagem dos livros em 

suas totalidades, pois cada parte atua sobre a outra de modo a se complementarem 

e acrescentarem significados entre si, surgindo a inter-relação. Sendo assim, o termo 

redimensão textual surge exatamente no meio das tensões carregadas pelos livros. 

Cada proposta editorial é um novo redimensionamento para o texto literário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

2 PROCESSOS DE REDIMENSSÃO DA OBRA PÉ DE PILÃO A PARTIR DOS 

ELEMENTOS PARATEXTUAIS 

 

A obra literária consiste, exaustiva ou essencialmente, em um texto, 
isto é (definição mínima), em uma sequência mais ou menos longa de 
enunciados verbais mais ou menos plenos de significação. Contudo, 
esse texto raramente se apresenta em estado nu, sem esforço e o 
acompanhamento de certo número de produções, verbais ou não, 
como um nome de autor, um título, um prefácio, ilustrações, que nunca 
sabemos se devemos ou não considerar parte dele – Paratextos 
editoriais, Gérard Genette. 

 

Com o uso da epígrafe de Genette (2009) buscamos resumir bem as questões 

correlacionadas aos recursos que são classificados como paratextos editoriais, que 

fazem parte das obras literárias de todo tipo e são responsáveis por configurar o objeto 

livro. Conforme se afirma, nenhuma obra se constitui em seu formato nu, sem o auxílio 

dos paratextos, em outras palavras, sem esses elementos nenhum texto literário é 

publicado. Portanto, somente quando a narrativa ou o poema se faz livro, é que se 

abrem possibilidades de o leitor dialogar com a obra dos escritores.  

O códice, enquanto qualidade de suporte, vai agrupar gêneros textuais, como 

uma narrativa e um prefácio, e apresentar na capa e na quarta capa informações sobre 

a temática apresentada no que é narrado. Verificamos que Genette classifica as 

ilustrações como sendo também formas paratextuais, mas, como no livro ilustrado 

elas integram a narrativa, é equivocado considerá-las dessa forma. Ainda assim, essa 

referência ao crítico literário francês antecipa o que será discutido ao longo desse 

capítulo.  

A capa, sendo o primeiro elemento do livro ilustrado que entra em contato com 

os leitores, inicialmente, pode ser entendida como uma “embalagem”, que guarda um 

saber; um “rosto”, que conversa com quem fica diante dele; uma “janela” ou uma 

“porta”, que se abre a um universo fantástico ou maravilhoso dentre outras coisas. 

Enfim, são muitas as significações que os leitores podem pôr nesse paratexto editorial. 

Entretanto, ainda que as capas sejam elementos significativos para as obras 

dos escritores de literatura infantil e juvenil, segundo Nikolajeva e Scott (2011), as 

pesquisas no campo dos “peritextos” editoriais dos livros para crianças e jovens ainda 

são poucas, principalmente, se levarmos em consideração a importância exercida por 

cada um deles.  
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Por outro lado, muitas vezes as pesquisas sobre tais elementos não 

estabelecem uma relação intrínseca com o material literário na parte interna desses 

livros. Além de se verificar as partes que causam o primeiro impacto, antes da leitura 

do texto propriamente dita, também é necessário estabelecer uma relação direta entre 

o texto e seus paratextos, pois a própria narrativa pode ser antecipada por esses. 

Portanto, as artes da capa, o design gráfico, a folha de rosto, e o prefácio fazem parte 

do conjunto da obra, não podendo ser visto como algo isolado e restrito apenas a 

significação externa do livro, mas também deve-se pensar as imagens da capa e todo 

o seu projeto gráfico como partes integrantes do texto literário, ou seja, à parte interna 

do livro. 

Para Pinheiro (2018), devido o livro ilustrado se fazer objeto a partir de uma 

linguagem que combina palavras e desenhos, de um lado um texto verbal e do outro 

as imagens, o ilustrador assume uma posição de autoria, de produtor de discurso 

dentro do livro. Entretanto, essas duas “autoridades” dependem do trabalho de um 

designer, este é quem combinará as duas linguagens. Desse modo, esse trabalho 

relativamente invisível também exerce influência sobre o objeto, atuando como uma 

terceira linguagem. 

Dentro desse entendimento, muito está em jogo quando os leitores formulam 

as primeiras impressões e verificam as particularidades suscitadas pelas capas de 

livros infantis e juvenis. Nelas, em sua grande maioria, as distinções são muito 

explícitas desde obras diferentes entre si até textos literários com o mesmo título, mas 

que é editado outras vezes com projetos gráficos cada vez mais atuais. 

Tais mudanças abrangem desde os formatos, passando pela capa até chegar 

à relação entre escritor e ilustrador na parte interna desses livros. Durante o processo 

de leitura e descoberta dessas obras o que fica mais explícito em torno das 

diferenciações entre um livro e outro, logo de início, são as composições dos signos 

linguísticos e dos signos visuais dos projetos editoriais. Assim, cada obra se torna 

única, ainda que se trate de um mesmo título publicado em outras editoras. 

Nessa perspectiva, os textos literários correspondentes ao campo canônico têm 

mais chances de serem reeditados, o que possibilitará suas atualizações por meio de 

novos projetos e novos formatos. É possível perceber mudanças consideráveis 

quando há períodos significativos entre os lançamentos das diferentes edições, pois 

as técnicas de produção de dado momento para o outro mudam. Também, o 

orçamento de cada livro altera ou diminui de um projeto para outro. A 
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Além disso, para se chegar a um bom entendimento sobre as técnicas de 

reprodução dos livros ilustrados, deve-se considerar os materiais utilizados na 

confecção do livro e suas tipologias. No corpus da pesquisa, será possível observar 

as múltiplas reelaborações as quais o texto pôde passar, do papel cartolina, com as 

impressões limitadas a três cores, até chegar ao papel revista com uma maior paleta 

de tons. Diante disso, verifica-se que o material determina o grau de possibilidades na 

hora de elaborar um livro ilustrado. A materialidade dos livros também está associada 

a outros aspectos e se constitui pelo projeto gráfico, pois como Corrêa, Pinheiro e 

Souza (2019, p. 71) asseguram: 

 

Quando se trata dos livros literários para crianças, a materialidade tem 
ganhado relevante função, por fazer parte, em muitas obras, da narrativa 
contada. Ela é definida pelos elementos que constituem o projeto gráfico de 
um livro: tamanho, formato, tipo de papel, tipografia e diagramação do texto 
escrito e das ilustrações nas páginas. 

 

Considerando tais aspectos dos livros ilustrados, este capítulo versa sobre a 

análise dos elementos pré-textuais e pós-textuais da obra Pé de pilão, de Mario 

Quintana, pois são importantes para se refletir sobre a estreia de um texto de literário 

e suas consequentes mudanças que é publicado inicialmente em um século ou 

década e que, a partir do formato dos livros, das capas, das quarta capas, das páginas 

de rosto e dos prefácios, é possível estabelecer uma conexão direta entre o texto 

literário e as informações que o antecede e o procede.  Por outro lado, é importante 

frisar que o projeto externo dos livros ilustrados analisados sugere muito sobre o que, 

de repente, pode ser encontrado internamente. Assim, evidencia-se a necessidade de 

darmos uma maior relevância às formas em que se organizam esse tipo de livro, tendo 

em vista que cada um desses paratextos exerce uma função muito específica e, em 

cada época, seus usos e suas funcionalidades podem mudar ou até mesmo deixarem 

de fazer parte do projeto editorial. 

 

2.1 Pé de pilão por Garatuja e L&PM, de 1975 a 1996 

 

A primeira obra que constitui o corpus desta pesquisa é a edição publicada em 

1975 pela Editora Garatuja. Nesta proposta editorial o que chama atenção no primeiro 

momento é a paleta de cores utilizada na ilustração da capa. Como se pode ver, a 

imagem limita-se à cor preta para contornos e sombreamentos enquanto há a 
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utilização da cor branca e de cores primárias (vermelho, amarelo e azul) para o 

preenchimento das figuras do pato, do pássaro, dos objetos e do ambiente de modo 

geral. 

 

 

Figura 1: Capa elaborada por Edgar Koetz para a Editora Garatuja em 1975. 

Fonte: Quintana, 1976 

 

Como boa parte dos livros ilustrados, essa edição traz para a capa uma das 

cenas apresentadas na parte interna do livro, mas que passa por alterações. Essa 

imagem foi composta recorrendo à técnica de perspectiva, ou seja, a disposição dos 

elementos bidimensionais é organizada de maneira a se formar um campo de visão. 

A delimitação desse campo acontece conforme o enquadramento vertical de 160 x 

230 mm do objeto, que emoldura a arte. Tal recurso possibilita ao leitor deslizar o olhar 

pelo objeto de modo a perceber alguns componentes primeiro e os outros depois. No 

caso, devido estarem em mais evidência o pato, o pássaro e o título em fonte Sztiefel 

Regular, eles serão notados inicialmente ao passo que a mesa e o cenário serão 

percebidos em seguida. Isso ajuda no processo de inferência sobre o que se pode 

esperar do texto literário. Assim, a capa desperta o interesse dos leitores exatamente 

pela expectativa que é criada desde o primeiro contato com o objeto. 

Atentando para as cores, como dito anteriormente, há o uso de branco e preto, 

para contornos e sombreamentos, e o uso do amarelo, azul e vermelho para o 

preenchimento das figuras. De um certo modo, como essa editora era recém fundada, 

isso demonstra que o ilustrador teve de compor a arte da capa a partir de recursos 
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limitados. Por outro lado, deve-se pontuar que, ainda com essa limitação, o ilustrador 

conseguiu fazer um trabalho que atrai os leitores justamente pelo uso das cores. 

Segundo Dondis (2015), cada cor desperta uma sensação distinta em comunicação 

visual, “o amarelo é a cor com que se considera mais próxima da luz e do calor; o 

vermelho é a mais ativa e emocional; o azul é passivo e suave”. Dessa forma, vemos: 

o pato, como personagem que estabelece relação com a realidade dos leitores, 

convencionando-se a representá-lo pela cor amarela; o vermelho, substituído como 

plano de fundo pelo branco, compõe o plano de fundo e a estampa do tecido que está 

sobre a mesa; e o azul, como parte suave, colore o cenário para fotografia e os 

sapatos de Matias.  

Além disso, uma atenção especial deve ser posta no pássaro, pois, por ser um 

personagem de domínio do fantástico, está representado por todos as cores dispostas 

na capa. Ao mesmo tempo que este ser chama a atenção também desperta a 

curiosidade dos leitores por tratar-se de uma criatura que apresenta todas as cores 

dispostas nos outros elementos visuais da capa e por não se assemelhar com nenhum 

outro. Na narrativa, Quintana classifica esse personagem como um bicho jamais visto, 

logo a representação do pássaro é muito subjetiva para os ilustradores. 

Essa imagem pode suscitar várias expectativas sobre a parte interna do livro, 

ainda mais porque temos um recorte da cena inicial do livro, que se trata do momento 

em que o Pato Matias pede para o Macaco Retratista “tirar um retrato”. Quer dizer, o 

que se vê na capa é a fotografia de Matias, a perspectiva de quem olha é a mesma 

do fotógrafo. Essa forma de composição da capa é muito significativa para que se 

estabeleça conexão com a parte interna do livro. Por isso, nesse caso, a capa é 

necessária para a compreensão do livro enquanto totalidade, pois seus elementos 

constituintes ligam-se à narrativa.  

Sobre isso, Nikolajeva e Scott (2011) afirmam que se deve considerar os 

elementos que compõem a imagem da capa, pois “uma imagem de capa que se repete 

dentro do livro, mesmo com uma leve variação, antecipa o enredo e, junto com o título, 

[...] fornece algumas informações sobre a história, o gênero e o destinatário” (p. 312).  

Ainda que a imagem apresente algumas mudanças, principalmente de perspectiva, 

isso contribui para a antecipação de algum trecho do livro. 

A partir da análise dos elementos que compõem o plano dos signos linguísticos 

apresentados na capa deste livro, percebe-se que a tipologia aplicada ao nome do 

autor, ao número da edição e ao nome da editora estão associados com fontes 
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tipológicas diversas. Em contrapartida, o título do livro está mais relacionado com as 

formas de escrita à mão, acabando por chamar mais atenção que os elementos de 

mesma categoria por se apresentar em três cores. Com isso, o título destoa dos signos 

verbais apresentados, o que acaba por romper de certo modo a fronteira entre o verbal 

e o visual, passando a fazer parte tanto do plano das figuras quanto das palavras. 

Ainda dentro do aspecto verbal, diferentemente dos livros infantis publicados hoje, 

percebe-se que em nenhuma parte da capa há menção ao ilustrador. Isso pode 

denotar pouca importância dada ao nome de Edgar Koetz, um importantíssimo artista 

plástico gaúcho, para o ano de publicação desta edição, pois, como afirma Barbosa 

(2019, p. 207), “o nome do ilustrador não é exibido na capa, indício de uma época em 

que a ilustração ainda não ocupava o mesmo lugar que o texto verbal”. 

Entretanto, também deve-se considerar as próprias demandas dos projetos editorias. 

Como o livro é um produto cultural da sociedade, esta não deixa de impor certas 

reivindicações ao objeto. Logo, pode ser que, por meio da própria normatização e 

ordem dos componentes da capa dos livros publicados por essa editora davam um 

espaço privilegiado para o nome do escritor logo de início, deixando o nome do 

ilustrador em um local secundário, como veremos adiante. 

Sabendo que este livro foi elaborado preferencialmente para o público infantil e 

que, muitas vezes, as crianças ainda não apresentam pleno domínio da leitura, é 

evidente que a editora precisou formular um excelente trabalho da capa às ilustrações 

sobre o texto literário, pois isso faria toda a diferença no momento da aquisição pelas 

crianças e jovens. 

Dando importância a esse fator, como a maioria das capas de livros infantis, 

essa parte inicial do Pé de pilão, no período de lançamento, deveria cumprir um 

importante papel para o processo do gosto, do interesse, da afinidade dentre muitos 

outros sentimentos despertados nos leitores. Ainda mais porque as prateleiras de 

livrarias também é um local de disputa, muitas vezes, a apresentação da capa define 

quem sai como vencedor.  

Estando à venda em livrarias e publicamente em bibliotecas, a capa deveria 

apresentar qualidade estética visual, porque, ao contrário do que se pretendia, poderia 

ser que os sentimentos despertados fossem o desgosto, o desinteresse, a falta de 

afinidade com o objeto. Sendo assim, no dizer de Powers (2008), a capa define o livro 

“como objeto a ser apanhado, deixado de lado e talvez conservado ao longo do tempo” 
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(p. 7). Portanto, o valor estético do livro ilustrado está relacionado intimamente com o 

projeto editorial, principalmente, com as impressões boas ou más causadas pela capa. 

Em 2006, uma companhia de teatro chamada Turma do Pé Quente publica o 

livro Opereta Pé de pilão, que é uma adaptação em quadrinhos do texto de Quintana, 

traz algumas informações sobre o projeto editorial em evidência. Na apresentação da 

opereta, lê-se “Em 1975, a Editora Garatuja, da escritora de literatura infantil Mery 

Weiss, com apoio do Instituto Estadual do Livro – RS, publicou a história com 

sucesso”. Isso depois do poeta deixar o texto guardado por mais de 30 anos devido a 

ditadura de Getúlio Vargas. Mery Weiss, como grande amiga de Mario Quintana, pede 

para publicar um texto dele na editora recém-inaugurada, então o escritor facilita para 

que o texto seja publicado. Desse momento em diante, o poema narrativo permanece 

presente na sociedade. 

Tendo Mario Quintana como autor do texto verbal e Edgar Koetz como 

ilustrador, o sucesso desse projeto foi tamanho que depois ele passou a fazer parte 

do catálogo da Editora L&PM da mesma forma que foi publicado pela Editora Garatuja 

anteriormente. Como podemos verificar abaixo, tudo se apresenta com o mesmo 

projeto gráfico da edição anterior, desde os tons utilizados nas ilustrações até a arte 

completa da capa, desde os personagens ao título. Como tal projeto havia sido 

publicado pela primeira editora somente há cinco anos, é muito provável que não 

houvesse grande necessidade da LP&M lançar um trabalho completamente novo no 

mercado editorial brasileiro, ainda mais porque a Garatuja já havia publicado e, de 

uma certa forma, popularizado o texto literário de Quintana.  

Como já foi explicitado anteriormente, essa capa reserva um espaço 

privilegiado para o nome do escritor ao mesmo tempo que torna omisso o nome do 

ilustrador. Isso reflete um pouco da falta de relevância que empregavam sobre a figura 

de Edgar Koetz no ano de publicação, como se o título da obra e o autor do texto 

literário fossem o suficiente que o livro fosse publicado. Mesmo alguns anos mais 

tarde, as únicas alterações encontradas na capa serão o nome da nova editora e o 

número da edição. Somente no próximo tópico será analisado o local dedicado ao 

nome do ilustrador neste projeto editorial. Por enquanto, observemos a capa da edição 

da L&PM abaixo. 
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Figura 2: Capa do livro Pé de pilão pela Editora L&PM 

Fonte: Quintana, 1980 

 

Com certeza, a segunda editora só ganhou com isso, pois ela, adquirindo os 

direitos para publicação, não houve necessidade de investir recursos no orçamento 

de um novo projeto para o texto literário e nem precisou utilizar tempo na elaboração 

de um novo projeto gráfico, além de não correr o risco de fazer pouco sucesso pela 

baixa popularidade no mercado. 

A princípio, pode-se pensar que tal design se mantém entre as duas edições 

apenas pelas questões em torno dos direitos de publicação. Entretanto, deve-se 

refletir sobre os aspectos formais do livro lançado pela Garatuja, uma editora pequena 

com fundação em 1975, exatamente, porque é o mesmo ano em que se publica Pé 

de pilão por essa editora.  

Dessa maneira, o papel exercido por Edgar Koetz sobre o poema narrativo de 

Mario Quintana é muito importante para que a obra seja reimpressa por outra editora 

anos depois. A partir da análise dos recursos visuais, foi possível ver que ele teve de 

lidar com recursos limitados da primeira editora.  

O projeto faz uma ótima relação com a parte interna do livro, ainda mais porque 

a imagem surge com a ação de um dos personagens, o texto inicial do poema apenas 

sugere isso enquanto a capa mostra. Por isso é muito importante que os ilustradores 

de literatura infantil trabalhem com essas sugestões. Então, o projeto faz com que 
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essas ilustrações consigam atravessar as barreiras do tempo e vir a público da mesma 

forma em 1980.  

Atentando para outra parte constituinte dessas duas edições, considerou-se a 

guarda (ou segunda capa) e a folha de guarda de ambas. Como o nome do ilustrador 

não veio explicitado na capa, foi necessário que isso ocorresse em um dos elementos 

paratextuais subsequentes, pois isso deixaria claro que o livro tem dupla autoria no 

âmbito narrativo, assim, composto pelo texto literário de Mario Quintana e pelas 

ilustrações de Edgar Koetz. Isso, de fato, foi muito relevante para o contexto de sua 

publicação, principalmente, se levarmos em consideração essa produção literária de 

duas editoras rio-grandenses, apresentando no suporte livro a arte verbal e a arte 

visual de dois artistas locais. Dessa forma, observando a imagem abaixo: 

 

 

Figura 3: Folha de rosto da edição de 1975 e que se repete na outra edição de 1980 

Fonte: Quintana, 1975-1980 

 

Pode-se ver que a arte gráfica desta seção foi composta por: nome do autor, 

título do livro, personagens da narrativa e nome do ilustrador. Para distribuição desses 

componentes sobre o papel, foi utilizado o recurso da página dupla. O nome do autor 

novamente é apresentado com a mesma fonte utilizada na capa, assim como a 

identificação do ilustrador, mas vejamos que o nome de Mario Quintana ocupa o topo 

da página ao passo que o nome de Edgar Koetz é composto por um tamanho menor, 

um estando localizado no canto superior direito e o outro no canto inferior esquerdo, 

o que pode dar uma ideia de oposição. Os dois personagens que apareceram na capa 

também foram posicionados em polos diagonais opostos. Com isso, essa arte de 
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espaço duplo, que se espalha na junção entre guarda e a folha de guarda, dispõe de 

um espaço com maior evidência para o título, visto que ele ocupa uma linha horizontal 

do lado esquerdo ao lado direito. 

Mais uma vez, a paleta de cores utilizadas aqui parte novamente de tons 

primários (amarelo, vermelho e azul) e de cores neutras (preto e branco), mas o 

branco é utilizado enquanto ausência de cor, pano de fundo, diferentemente da arte 

da capa, e é exatamente essa tonalidade mais suave que será utilizada nas ilustrações 

internas do livro. A cor magenta apresentada na capa se altera para a cor salmão nas 

ilustrações subsequentes, muito provavelmente, isso se deve à qualidade do papel 

que foi usado na impressão, no caso, a cartolina. Essa mudança de tonalidade, até 

certo ponto, pode alterar algumas impressões iniciais postas sobre o objeto, visto que 

muito da expectativa dos leitores6 de livros ilustrados se constrói a partir da 

visualização da capa. 

Seguindo o virar das páginas, depois dos paratextos com predominância de 

elementos visuais, temos o prefácio e a quarta capa, que se encontram mais voltados 

para o plano da significação e da valorização do texto literário pelo uso da linguagem 

verbal essencialmente.  

O prefácio que precede o poema narrativo Pé de pilão é de autoria do escritor 

também rio-grandense Érico Veríssimo. Nele, Veríssimo explicita considerações sobre 

o texto de Quintana, fala sobre o modo em que se estrutura os versos do poema e 

também foca nas qualidades artísticas do poeta. Isso difere um pouco do que se ver 

geralmente nos prefácios de livros, pois, como afirma Genette (2009), é comum que 

os prefácios antecipem um pouco da narrativa dos livros ao mesmo tempo em que 

apresenta as questões em torno das qualidades inerentes ao fazer artístico dos 

escritores restringindo às suas produções literárias anteriores. 

Na quarta capa, dessa edição há novamente a presença de um paratexto 

editorial pautado no verbal. Ainda que essa parte da composição do livro busque, na 

maioria das vezes, apresentar um texto síntese sobre a narrativa ou informações 

curriculares e bibliográficos sobre o escritor, os recursos verbais nesses elementos 

paratextuais podem variar de uma obra para outra. Diante disso, os textos que virão 

 

6 O termo “expectativa” é utilizado aqui sob a luz da Estética da recepção, especificamente, 

segundo a interpretação de Jauss (1994). Nesse estudo, se critica a historiografia literária 
para se pensar outro tipo de historiografia, a que está voltada para o conjunto de recepções 
de uma obra literária.  
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impressos na quarta capa podem ter diferentes naturezas e cumprirem diferentes 

funções, podendo ser comprovado pelas observações dos elementos que constituem 

essa parte final dos livros que compõem toda a obra infantil de Mario Quintana. Assim, 

o gênero textual carta integra essa parte da edição, ela foi escrita pelo poeta Calos 

Drummond de Andrade. O texto foi transcrito abaixo para efeito de análise. 

 

Rio, 30 junho 1975. 
Mario Quintana, poeta e mágico: 
Eu fujo de livros e estórias infantis como quem foge do demo ou da 
peste. Costumam ser a negação do espírito da infância. Mas se é você 
quem se dispõe a escrever para crianças, a coisa muda de repente. 
Seu Pé de pilão é – não podia deixar de ser – uma delícia plena. A 
graça, a inventividade, o envolvimento na melodia verbal, tão simples 
e cativante – que pequenina obra-prima você nos ofereceu a todos! 
O abraço cativante do seu amigo 
Carlos Drummond. 
(DRUMMOND. apud. QUINTANA, “Quarta capa”, 1975.) 

 

A princípio, na carta de Drummond, pode-se perceber um certo ar de 

menosprezo pelas estórias voltadas para os públicos infantil e juvenil, provavelmente, 

devido a ideia errônea e ultrapassada de que esse tipo de literatura poderia ser um 

produto menor se comparado com a literatura universal. Entretanto, Drummond se 

refere especificamente sobre as narrativas com fins pedagogizantes, pois esses textos 

reduzem as crianças e os jovens em um definido e limitado, “costumam ser a negação 

do espírito da infância”. Essa afirmação de que Mario Quintana andaria na contramão 

da tradição pedagógica na literatura infantil e juvenil pode ser comprovada na 

variedade de títulos lançados para esse público, em todos serão encontrados uma 

diversidade de temas marcados pela musicalidade, imagens poéticas e o sentimento 

sensível. Tudo ambientado ou associado com a realidade cotidiana das notícias de 

jornais. Para isso, Yokozawa (1995) deu o nome de “simplicidade sublime”, quando o 

poeta gaúcho afirma nos seus próprios versos que os jornais estão repletos de poesia. 

Esse caráter simples também é notado por Drummond quando menciona que a 

composição dos versos se dá por meio da musicalidade e simplicidade que cativam o 

interesse dos leitores, podendo, consequentemente, obter o status de obra-prima ou 

canônica.  

Dessa forma, tanto o prefácio quanto a quarta capa foram compostos com 

predominância de signo verbal. Nessa edição, a forma como se configura os dois 

textos contrariam o modo usual de tais elementos, pois o que é usado como forma 



43 
 

sintética da narrativa, nesta ocasião se resume ao engrandecimento como possível 

inserção do poeta gaúcho Mario Quintana no campo da literatura infantil e juvenil 

brasileira. Essa afirmação se faz diante da produção de livros infantis e juvenis que 

circulavam na sociedade no intervalo de 1975 a 19807 e a decorrente disputa no 

mercado das letras no âmbito dos textos literários para esses públicos. Assim, a 

característica de obra-prima a qual Drummond se referiu fica evidente a partir do 

momento que percebemos soberania dada ao texto verbal, que conseguiu ultrapassar 

as barreiras do tempo e superar as dificuldades iniciais de introdução no mercado 

editorial.    

 

2.2 O livro Pé de pilão da Editora Ática: atualização no plano material 

 

A versão anterior para o texto consegue se manter firme, sem mudanças, até 

1994. Em 1996, a Editora Ática lança uma nova proposta editorial para o texto de 

Mario Quintana, agora, com ilustrações do artista chileno Gonzalo Cárcamo. A capa 

dessa edição traz muitas mudanças, desde a disposição dos signos verbais à 

distribuição dos signos visuais e suas respectivas composições formais e materiais. 

Observemos a imagem abaixo: 

 

 

 

7   O contexto de produção acima foi analisado a partir do Prêmio FNLIJ para as categorias 

“criança” e “jovem”. Segue a ordem dos ganhadores por ano: Eliardo França – 1975; Lygia 
Bojunga – 1977; Bartolomeu Campos de Queirós - 1978; Mary França – 1979; Lygia Bojunga 
– 1979; Ana Maria Machado – 1980; Marina Colasanti – 1980. 
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Figura 4: Capa da publicação pela Editora Ática 

Fonte: Quintana, 2005 

 

No plano verbal, seguindo o direcionamento vertical de cima para baixo, 

apresenta-se o nome do autor de forma centralizada no topo da figura, isso, mais uma 

vez, confere autoria ao texto no interior do livro. Em seguida, o título é apresentado 

em fonte computadorizada Lithos Bold, diferente da edição anterior, e de modo 

diagonal dando uma ligeira impressão de que ele faz parte do mesmo plano das 

figuras dos personagens. O nome do ilustrador é apresentado logo abaixo do título 

juntamente com o nome do autor do prefácio dessa edição. 

Passando para os componentes visuais, percebe-se a presença de três animais 

que fazem parte da narrativa: o pato Matias, o passarinho e o macaco retratista. Essa 

cena é apresentada de forma única nessa edição, pois não será exibida em outro 

momento do livro. Os personagens passam uma ideia de movimento e estão se 

movimentando exatamente para a margem direita onde se folheia o livro, isso pode 

até ser interpretado como um convite à abertura do objeto. Ao mesmo tempo, o pato 

e o macaco foram desenhados de forma bastante expressiva, tanto que ao passo que 

correm nessa direção desviam o olhar para a outra margem, como se algo os 

obrigasse a isso. Isso se deve a existência de outro personagem que ficou de fora do 

projeto gráfico da capa, que é o polícia, um “cavalo sobre outro cavalo”.  

Os movimentos que se imprimem nas imagens dos livros ilustrados são 

considerados dentro de uma das categorias propostas por Nikolajeva e Scott (2011), 

a de tempo e movimento. Isso vai ser muito significativo para compreensão da capa 

em relação a parte interna da edição, pois mesmo tratando-se de uma imagem que 

não aparece no desenrolar da narrativa ainda há uma relação direta com um dos 

momentos do texto literário, onde está escrito “Enquanto os presos se vão”. Esse é o 

momento da fuga desses personagens e os leitores só terão uma compreensão plena 

se estabelecer a conexão entre parte externa e interna dos livros e entender que a 

capa também pode ser uma parte constituinte da narrativa. 

A arte dessa capa é composta por uma paleta maior de cores em relação com 

as primeiras edições em análise. Isso se deve a alguns fatores que auxiliam na boa 

construção do objeto. Como se viu no tópico anterior, devido ao livro ter sido publicado 

por uma editora pequena, de uma amiga de Quintana, e recém-inaugurada, é evidente 

que os recursos aplicados ao projeto editorial seriam limitados, mas outro fato que se 
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alia a isso consiste na elaboração das imagens ainda em 1968, por Koetz, o que foi 

refletido diretamente nas impressões das ilustrações, pois ficaram restritas a três 

cores primárias e a duas cores neutras.  

Superada essa impossibilidade, depois de duas décadas, o poema narrativo de 

Quintana é lançado agora com uma escala de cores muito maior, pois há presença de 

matizes como: amarelo, amarelo-médio, amarelo-alaranjado, laranja, vermelho, roxo, 

azul, amarelo-esverdeado, marrom, preto e branco. Essa construção policromática, 

na essência do termo, agrega valores do real ao plano plástico e figurativo das 

personagens em relação como o ambiente ao qual fazem parte. 

A contraposição entre preto e branco nessa arte gráfica ocorre entre os signos 

visuais e um dos elementos visuais, pois as palavras indicativas para o nome do 

escritor, para o nome do ilustrador e para o nome do autor do prefácio são 

apresentadas no tom preto. Enquanto isso, o título do livro, na cor azul, apresenta-se 

sobre a figura, assim como o nome do autor, ficando em mais evidência que os outros 

componentes linguísticos. O pano de fundo é composto pela representação do Sol, 

pelo círculo geométrico da figura, na cor branca e por sua claridade na variação média 

do amarelo, ambas as cores se relacionam para originar o efeito de luminosidade na 

imagem. Se considerarmos o princípio conceitual de luz como sendo uma “parcela de 

irradiações luminosas” que “contém todas as cores” (ARAÚJO, 2008, p. 537), a luz e 

a sombra são polos medidos pela presença e pela ausência de diferentes tonalidades 

do branco e do preto. Considerando isso, o ilustrador se utiliza dessa noção ao utilizar 

o Sol como ponto de luz que originará a claridade, se espalhando pela superfície da 

capa e refletindo suas cores nos personagens por diferentes matizes. Os animais são 

os elementos visuais mais manifestos, pois, estando localizados na parte inferior da 

capa, sob o ponto de luz solar, se apresentam com mais quantidade de detalhes na 

escala das cores diante do clareamento ou sombreamento. Isso lhes confere maior 

qualidade visual por demonstrar nas pigmentações ambivalências por meio da relação 

entre saturação e luminosidade. 

Para Dondis (2015), a nossa percepção sobre as cores está ligada ao lado 

sensorial e coletivo da linguagem visual, porque podem ter seus significados 

compartilhados não só pela experiência prática dos indivíduos e pelo valor informativo, 

mas também aos seus valores simbólicos. Isso se revela na imagem da capa a partir 

da escolha das cores para representar a luz solar e sua claridade, pois há uma relação 

genérica entre o figurativo e o externo ao livro a partir do momento em que se escolhe, 
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por convenção, o branco e o amarelo-médio como cores aproximativas desses 

elementos reais. No entanto, os personagens divergem um pouco nisso, ainda que 

possam representar animais comuns à natureza, eles assumem existências visuais 

próprias a partir do momento que nascem no texto literário e são representados pela 

imaginação criadora do ilustrador. Assim sendo, o simbólico dos personagens se 

elabora na perspectiva de seres da natureza das fábulas que povoam o seio da 

infância desde há muito tempo, sempre com características antropomórficas, ou seja, 

ainda que se trate de animais, esses seres são tocados pelo ficcional, o que fixa 

significados representativos dos imaginários infantil e juvenil. 

Como vem indicado na capa, o prefácio dessa edição é o mesmo da anterior. 

Érico Veríssimo apresenta suas impressões iniciais sobre o texto de Quintana, sem 

entrar em detalhes significativos, que poderiam interferir na leitura do texto. Muitos 

prefácios são usados para expor o enredo das narrativas dos livros, mas nesse 

paratexto da Editora Ática, a intensão é fazer com que os leitores sintam interesse 

pela obra de Mario Quintana e também pelo poema narrativo do livro. Essa 

necessidade de apresentar o poeta em um livro infantil está relacionada com suas 

outras produções literárias, pois ele ficou mais conhecido por livros que não 

apresentavam uma ligação direta com o público pequenino ou jovem como foi citado 

no tópico anterior.  

Após o texto de Veríssimo, é apresentada uma nota da editora informando 

sobre a amizade dos dois escritores, que ambos eram gaúchos e que um se destacou 

na prosa e o outro na poesia. Esse recurso é usado para reforçar o interesse dos 

leitores pela obra dos dois escritores, como se tivesse intensão de sensibilizá-los ao 

adverte que “os dois já morreram e o texto é antigo, mas achamos importante vocês 

ficarem conhecendo o trabalho e a pessoa de Mario Quintana vistos pelos olhos 

carinhosos de seu grande amigo Érico Veríssimo” (QUINTANA, 2005, p. 3). Com isso, 

coloca-se um valor de cânone sobre o livro, visto que há um peso historiográfico 

envolto do termo “antigo”. Então, já essa narrativa está sendo publicada, agora com 

um novo dimensionamento, significa dizer que esse é um livro digno de ser lido pelas 

crianças e jovens da sociedade de 1996 não só pelo status de literatura clássica, mas 

também em memória do escritor. 

Na quarta capa, há a presença de uma síntese da narrativa, que começa com 

a reescritura de uma quadrinha popular que, segundo Assumpção (2007), era cantada 
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em uma brincadeira chamada de “belisco” e provavelmente Quintana tenha a 

conhecido as rimas quando criança. Em seguida, apresenta-se o texto abaixo: 

 

Como na quadrinha popular de onde Mário Quintana tirou o nome 
deste livro, os versos de Pé de pilão são engraçados e cheios de ritmo. 
As rimas soam como música gostosa, enquanto a história vai se 
desenrolando e envolvendo a gente. Isso sem falar nos desenhos de 
Cárcamo, que dão ainda mais vida aos personagens. Assim, sem 
perceber bem como, a gente chega ao final do livro, sempre querendo 
mais e mais. Experimente só para você ver! 
(QUINTANA, “Quarta capa”, 2005). 

 

Esse texto informa aos leitores sobre o interior do livro que os espera. 

Apresenta o motivo que levou o poeta a intitular o texto literário assim. Além disso, 

esse elemento paratextual funciona como um convite à leitura no momento em que 

toca na relação sensorial e sentimental obtida a partir do contato com o texto. Outro 

detalhe é a referência ao trabalho do ilustrador, visto que traz a animação ao texto 

verbal. Devido a leitura do texto se dar de modo divertido, como é evidenciado na 

quarta capa, existem grandes chances de a criança leitora sentir-se atraída pela parte 

interna do livro, pois há essa forte presença de palavras que qualificam o poema de 

Quintana. Complementar a isso, esse paratexto termina com uma provocação, 

necessitando dos leitores para que as informações sobre o objeto se confirmem de 

fato. 

 

2.3 A presença do poema Pé de pilão (2018) pela editora Companhia das letras 

 

Atentando à qualidade de uma literatura clássica, o poema narrativo 

quintaniano tem esse valor quando consideramos o seu percurso historiográfico, que 

se inicia em 1975 e chega em 2018. O plano do conteúdo, o texto verbal da narrativa 

não apresenta alterações, mas o plano da expressão, que se trata do suporte, traz 

muitas mudanças. A edição mais atual para o texto de Mario Quintana manifesta 

mudanças estruturais consideráveis quando comparada com as demais. Analisemos 

a imagem da capa abaixo: 
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Figura 5: Capa da edição do poema Pé de pilão pela editora Ática 

Fonte: Quintana, 2018 

 

A extensão das margens dessa edição é a que se mostra mais distinta quando 

comparada com as outras, sendo 170 mm de largura por 270 mm de altura, isso, em 

um primeiro momento, pode denotar maiores possibilidades de trabalho pelos 

ilustradores e pode indicar nossas formas de se distribuir o texto literário sobre as 

páginas. Essa capa se assemelha com a versão de 1975 por apresentar o pano de 

fundo da figura com um matiz uniforme sem qualquer outro elemento, como foi visto 

na versão que surge em 1996. Encontramos apenas a presença dos animais que 

pertencem à história e os signos verbais, que indicam o nome do escritor, o título e o 

nome do ilustrador.  

Os elementos verbais apresentam-se na tonalidade branca numa variação da 

fonte Eras Bolt ITC, dando a impressão de que foram desenhados à mão. Em design 

gráfico é muito comum que a tipografia seja elaborada porque participa do projeto 

editorial, muitas vezes, os tipos podem ser criados pelos próprios ilustradores. Como 

se pode ver, o nome do autor, mais uma vez, ocupa um local de prestígio na capa por 

se encontrar a margem superior em uma tamanho maior se compararmos com o nome 

da ilustradora, localizado na margem direita e abaixo do nome do poeta e do título do 

livro. Ainda assim, esse indicativo de autoria das ilustrações do livro deve ser 

reconhecido como muito relevante porque é dado o reconhecimento que não se tinha 

sobre a importância do nome dos ilustradores como definitivos para o interesse pela 

leitura desses livros, principalmente, porque muitos dos artistas das imagens também 
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se destacam como escritores para crianças e jovens. Percebe-se uma oposição de 

cores entre a indicação dos artistas e o título do livro, pois o título tem matiz amarelo 

enquanto os nomes estão pigmentados e branco, fazendo com que o olhar dos leitores 

perceba o título antes da autoria do livro. Esse recurso de pôr em evidência o título 

antes dos nomes de autor e ilustrador foi utilizado nas três edições, mas cada qual de 

um modo diferente. 

 Na perspectiva não-verbal, a arte da capa expressa sua mensagem por meio 

de formas e cores: amarelo, laranja, vermelho, rosa, três variações do azul, branco e 

preto. Como se pode ver, na capa, há novamente a presença dos personagens da 

narrativa, mas muito diferentes dos que vieram impressos na edição de 1996. 

Podemos encontrar forte presença de formas geométricas na composição dos 

personagens e isso causa um efeito relacionado com a animação televisiva, uma 

plasticidade que consegue relevo e profundidade pelo círculo, o triângulo, o quadrado 

em consonância com a texturização. Geralmente, muitas texturas mais sentidas pelo 

tato do que percebidas pelo olhar. Sobre isso, Munari (2018) diz que “cada coisa que 

o olho vê tem uma estrutura de superfície própria e cada tipo de sinal, de 

granulosidade, de filamento, tem um significado claro” (p. 20).  

Além da relação entre palavra e imagem no livro, que existe desde a 

composição da capa (parte externa) até a parte interna (o texto literário propriamente 

dito), é essencial observar outros elementos paratextuais se quisermos compreender 

os processos de redimensão da obra. Para isso, ao analisar cada uma das propostas 

editoriais, considerou-se a ordenação, a função exercida por cada um desses 

elementos e o contexto em que tais livros foram inseridos no mercado editorial 

brasileiro. É importante frisar que os elementos paratextuais, enquanto linguagens, 

ainda são pouco considerados na área dos estudos literários e da literatura infantil, 

sendo mais abordados pelas áreas do design gráfico e dos estudos da tradução.  

Entretanto, quando se busca fazer uma pesquisa sobre propostas editoriais distintas, 

que foram elaboradas em períodos diferentes entre décadas, todos as partes desses 

livros importam, pois são muito significativos para o ato de ler. Portanto, aqui a análise 

ocorre segundo a ordem de composição de cada um desses objetos, inferindo-se 

sobre a lógica do direcionamento de leitura, sempre da esquerda para a direita.  

Crianças e jovens podem folear os livros de forma variada, sem respeitar um 

princípio lógico, mas, muitas vezes, há o julgamento de que um determinado livro é 

bom ou ruim a partir dos elementos que precedem o texto literário ou os outros que o 
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sucedem. E isso é pensado por quem organiza os livros. Além da capa, os prefácios 

e as contracapas, por exemplo, agregam valores ao livro por apresentarem algumas 

informações, que estão presentes no texto, de modo sintético, acabando por antecipar 

o enredo aos leitores.  

Como a ordem que regula o movimento do olhar dos leitores parte da ordem 

das estruturas das frases, ou seja, da esquerda para direita e de cima para baixo, os 

produtores elaboram os projetos gráficos e distribui os elementos textuais e 

paratextuais segundo tal direcionamento. Cada livro circula na sociedade com certos 

traços e, dependendo do período em que é publicado, determinados elementos são 

postos em mais evidência que outros. Por esta razão, tudo que faz parte do objeto é 

matéria de análise na perspectiva de sua trajetória.  
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3 A REDIMENSÃO TEXTUAL DO POEMA NARRATIVO PÉ DE PILÃO, DE MARIO 

QUINTANA 

 

Hoje, cada vez mais, os livros infantis e juvenis apresentam diversificações 

quanto à materialidade, às temáticas, aos designers, ao formato, se digital ou físico, 

dentre tantos outros aspectos. O mercado editorial, composto por editoras grandes e 

importantes para o cenário livresco nacional (como: Moderna, Companhia das Letras, 

Peirópolis, Zahar e muitas outras) tratam de aperfeiçoar os livros focados na criança 

e no adolescente. Dessa forma, esse aperfeiçoamento surge exatamente diante da 

contemporaneidade dominada pelas mídias e hipermídias, o que torna tais públicos 

mais exigentes, logo essa mídia tão difundida chamada livro (ou códice) continua 

modificando-se, principalmente, quando nos referimos a despertar o gosto da leitura 

literária nas crianças e nos jovens. 

Os textos literários, desde os processos de criação dos escritores, passam por 

adições, cortes, seleções, exclusões entre outras etapas até se chegar a uma noção 

“pronta” de texto. Quando as ideias dos escritores chegam às condições formais de 

prosa ou de verso, ainda será necessário que se encaminhem “os originais” às 

editoras. Isso não significa dizer que a versão inicial do texto será exatamente a 

mesma que aparecerá impressa em páginas, pois o processo não se encerra na noção 

de algo “acabado”, mas na progressividade de etapas pelas quais ele passa até se 

formular um objeto que o comporte – o livro. Publicar um livro não corresponde à ação 

individual dos escritores, depende antes de negociações que estão para além do texto 

escrito.  

Chartier (2014) problematiza esse consenso da capacidade individual do autor 

que, a princípio, circunda a sociedade. Ele parte do princípio determinante em que os 

“Autores não “escrevem” livros, nem sequer seus próprios livros. Porém, seus leitores 

vêm sendo tentados a folhear as páginas impressas para encontrar a obra como o 

escritor a compôs, desejou e sonhou” (p. 260). Aqui se colocam algumas questões 

sobre a elaboração de uma obra, sendo que o produto dos escritores, o texto, aparece 

como uma etapa distinta de publicar, pois, desde há muito, os textos dependem da 

ação dos editores, e essa ação acaba interferindo tanto na superfície textual quanto 

na própria leitura. Depois, o historiador complementa essa colocação expondo que 

“embora essa aspiração seja legítima e compartilhada pela crítica literária e pelo leitor 

comum, ela não deve nos permitir esquecer que o texto passa por muitas operações 
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para tornar-se livro” (p.260). Dessa forma, antes de termos um livro em mãos, o texto 

passa por adequações, formatações e edições, ou seja, o texto que lemos na página 

impressa não é o mesmo, inicialmente, elaborado pelo escritor.  

Esses procedimentos de reconfiguração do texto, que ocorrem na surdina, 

corresponderão ao que Martins Filho (2008) denominará de arte invisível8. De acordo 

com esse pesquisador, da mesma forma como uma casa necessita de um arquiteto 

para as pessoas sentirem-se bem dentro de determinado espaço, o livro também 

depende do trabalho do designer se a intenção for atingir o prazer da leitura a partir 

de determinado objeto.  

É exatamente nesse plano que se coloca a redimensão textual, partindo das 

reflexões do que seria um livro, de quais agentes estariam envolvidos em sua 

elaboração e de quais elementos comporia tal suporte. Sabendo que esse objeto 

sofreu e sofrerá mudanças em sua composição, também é possível inferir sobre os 

processos composicionais dele futuramente.  

As ilustrações apresentadas nas edições que compõem o corpus dessa 

pesquisa dividem os espaços internos dos livros de formas distintas, ora as palavras 

ocupam um lado das páginas enquanto as imagens são apresentadas no plano oposto 

(separadamente), ora as imagens e as palavras dividem espaços de igual modo 

dentro dos livros. Nesse último caso, as imagens também servem como pano de fundo 

para o texto verbal, elas chegam a ganhar, em alguns casos, até um pouco mais de 

evidência, devido a tipografia que compõe as letras do texto se apresentar de forma 

desproporcional ao tamanho das imagens.   

Quando estamos lidando com o conteúdo artístico existente nos livros de 

literatura infantil, que é composto pelos trabalhos de um escritor e de um ilustrador, 

devemos considerar também os princípios organizativos do projeto gráfico. As 

distribuições dos signos verbais e dos signos visuais dependem de um planejamento 

prévio, que hoje depende muito mais das ferramentas digitais. A ordenação de tais 

elementos acaba por exercer influência sobre as percepções e as leituras que se 

fazem das obras literárias. Isso concorda com a afirmação de Linden (2011), em que: 

 

[...] o livro ilustrado evoca duas linguagens: o texto e a imagem. 
Quando as imagens propõem uma significação articulada com a do 

 

8 Plinio M. Filho apresenta um compilado de citações de textos teóricos muito importantes 

para o campo dos estudos sobre a arte dos livros.  
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texto, ou seja, não são redundantes à narrativa, a leitura do livro 
ilustrado solicita apreensão conjunta daquilo que está escrito e daquilo 
que é mostrado (LINDEN, p. 8, 2011). 

 

Há algo a se acrescentar à ideia desta pesquisadora, no que corresponde à 

separação de texto e imagem. Ao se analisar um livro ilustrado, colocam a palavra e 

a imagem como algo oposto, poque muitos projetos não possibilitam combinações 

entre tais elementos. Isso será visto no material de análise, que o espaço em branco 

do papel trata de dividir a palavra e a imagem, mas, diante das inovações técnicas 

editoriais, a textualidade dos livros9, cada vez mais, é gerada pela harmonia no 

processo de criação entre uma e a outra. Consequentemente, há projetos que 

apresentam essa relação ainda mais restrita, tornando o verbal e o visual cada vez 

mais uniforme e conectados. Isto não costuma ocorrer nos livros ilustrados que 

contém dupla autoria, um escritor e um ilustrador, como conferiremos no tópico 

abaixo. 

 

3.1 Os processos de redimensão textual da obra Pé de pilão, de Mario Quintana 

 

O redimensionamento do texto literário, segundo Ramos (2007), ocorre, 

principalmente, por meio das ilustrações. Para a pesquisadora, essa noção fica mais 

evidente quando confrontamos livros publicados em períodos distintos, que carregam 

consigo a mesma autoria e o mesmo título, ou seja, o texto literário é o mesmo, mas 

as edições e as ilustrações são outras e acabam por ressignificar o verbal. Todos os 

aspectos visuais desses livros (as imagens, os designs e as palavras) passam a fazer 

parte da textualidade. Por isso, pensamos no termo qualificativo “clássico”, porque, 

geralmente, os textos literários que ultrapassam as barreiras impostas pelo tempo são 

aqueles editados e reeditados posteriormente e que recebem tal status por fazerem 

parte da esfera dos bens culturais. 

Nos tópicos subsequentes, desenvolveremos reflexões sobre os elementos 

impressos em páginas específicas de cada edição, atentando para a relação entre os 

signos verbais e visuais, além de analisarmos os processos que ordena-os sobre as 

superfícies das páginas dos livros. Para isso, optamos por selecionar partes do poema 

 

9 Textualidade do livro se refere a tudo no objeto que é suscetível de leitura, que altera de 
alguma forma o seu entendimento. 



54 
 

e as respectivas representações imagéticas para elas. Em alguns momentos, as 

representações mostraram-se figurando cenas da narrativa, em outros momentos 

aparecem ocupando espações diversos das páginas, fazendo com que a textualidade 

contida na página impressa seja modificada com base na organização dos elementos 

linguísticos e imagéticos. 

 

3.1.1 Quando o pato ganha o par de sapatos... logo vai tirar retrato 

 

Como foi apresentado no segundo capítulo dessa dissertação, o projeto gráfico 

da L&PM Editora foi impresso com uma quantidade limitada de cores, seguindo o 

modelo sistemático de impressão RYB (Red, Yellow e Blue). Ainda que as ilustrações 

se realizem materialmente por meio dessa limitação de cores, não significa dizer que 

podemos associar isso com algo negativo, porque as pigmentações fazem parte a 

apenas um dos aspectos das imagens. A cena inicial com a qual o leitor se depara, 

na edição de 1980-85, é rica em traços e sombreamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ilustração 1 (Editoras Garatuja e L&PM) 

Fonte: Quintana, 1975-85 

 

O que se desenha a partir dos versos “O pato ganhou sapato, / Foi logo tirar 

retrato.” (QUINTANA, 1980-5, p. 7) é a coisa recebida pela personagem, não se 

evidencia, visualmente, quem executa as ações de dar e receber o par de sapados. 

Ao encontrarmos a representação icônica do objeto, precisamos ter em mente que 
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esse signo visual é uma interpretação lançada ao texto literário pelo ilustrador. Sendo 

assim, a escolha dessa imagem para marcar o começo dessa narrativa pode ter 

partido da reflexão sobre os gostos do público infantil, pois a apresentação do par de 

sapatos surge como sendo mais relevante que a própria presença das personagens 

nesse ponto. É como se o ilustrador tivesse pensado no comportamento das crianças 

no momento que elas entram em contato com esses versos. A atração e o interesse 

são aguçados pelo objeto representado. Afinal, o pato ganha tal objeto e esse é o 

motivo pelo qual ele será fotografado.  

Tal escolha eleva a condição de mero objeto para um status significativo dentro 

da narrativa, semelhante até às personagens. A materialização visual desse objeto 

faz com que ele atinja um grau de importância dentro da história, porque essa imagem 

inaugura a narrativa. Com isso, o par de sapatos ganha características e 

detalhamentos pelo enfoque se fazer sobre ele. Assim, ainda que tal representação 

parta da subjetividade do escritor, será concebida pela criança enquanto única 

realidade dentro do livro, porque tal imagem estará conectada ao texto verbal.  

Chegando na segunda edição, a de 1996, encontramos ilustrações mais 

descritivas sobre os versos de Quintana. No caso, depois que o pato ganha o par de 

sapatos, ele logo será fotografado. Para representar essa cena, o ilustrador Cárcamo 

optou por fazer um emoldurado, que serve como a margem da ilustração. O pato 

sendo apresentado dentro essa moldura, nós leitores somos colocados na posição do 

Macaco retratista. Outro aspecto relevante dessa imagem é a posição na qual o pato 

se encontra, de ponta-cabeça. Com essa composição é capaz de que as crianças 

virem o livro com a intenção de compreender essa imagem.  
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Figura 7 – Ilustração 2 (Editora Ática) 

Fonte: Quintana, 1996 

 

Além da moldura da imagem e do personagem ilustrado, outro aspecto chama 

a nossa atenção, que corresponde às impressões policromáticas, diferentemente das 

duas edições anteriores. Aqui observamos tonalidades como o verde, o marrom e o 

laranja que são obtidos a partir de combinações de cores mais complexas. Apesar 

desse tipo de impressão também usar a base RYB (Red, Yellow e Blue), as cores não 

ficam isoladas, elas se mesclam para formarem infinitos pigmentos. Isso também é 

possível pela qualidade do papel e pela inovação tecnológica do próprio mercado 

editorial brasileiro. 

No terceiro livro que compõe o corpus de análise, edição de 2018, a cena inicial 

elaborada por Rosinha Campos para ilustrar os versos foi o momento em que o 

Macaco retratista está diante do Pato, segundos antes da foto. A ilustração, em página 

dupla, se espalha ao longo de toda a superfície do papel.  

Além da imagem figurar os versos mencionados acima, também apresenta o 

macaco retratista e toda uma ambientação em volta dos personagens composta por 

árvores, ou seja, mais itens foram desenvolvidos, além da imagem ocupar o espaço 

da página dupla. A mancha gráfica fica do lado direito enquanto os personagens são 

confrontados nas páginas opostas, o macaco do lado esquerdo e o pato do lado 

esquerdo.  
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Figura 8 – Ilustração 3 (Companhia das Letras) 

Fonte: Quintana, 2018 

 

Verificamos alguns detalhes que se acrescentam a esse momento – a 

expressão triste do Pato e o pássaro no galho de uma das árvores lá atrás, que se 

manifestaria nos versos posteriores – tornando-se algo adiantado. O modo como o 

Pato é apresentando coloca-se num plano inesperado, visto que ele ganha um 

presente e, mesmo assim, se encontra triste. Esse sentimento do personagem será 

detalhado ao passo que a narrativa for se desenvolvendo. A técnica de composição 

dessa ilustração também se modifica em relação às anteriores, já que não há 

presença de traços que contornam as formas do Pato, do Macaco, da máquina 

fotográfica, das árvores e do pássaro. 

Nessa edição, o fundo das imagens vai imprimir significados emotivos aos 

estados em que se encontram os personagens, concomitante à caracterização 

espacial envolvendo o tempo. Como a sombra das árvores e dos personagens se 

situam no lado esquerdo, há indícios suficientes para confirmar que a luminosidade 

esteja do lado direito, ainda que o sol ou algum outro elemento luminoso seja 

suprimido da imagem. 

A partir do que se apresenta como cenas iniciais de cada edição, se verifica 

que as imagens partem da leitura que os ilustradores fazem do poema narrativo. Não 

só isso, as ilustrações dependem da imaginação criadora dos artistas visuais para que 

possam tomar forma e venham a dividir as páginas junto ao poema narrativo.  

A essa altura, já podemos inferir sobre alguns aspectos concernentes ao tipo 

de diagramação dos livros ilustrados analisados. Os componentes das páginas das 



58 
 

edições, que corresponde ao verbal e ao não-verbal, são organizados através de 

associação.  

Linden (2011, p. 68) diz que esse tipo de diagramação é a mais comum entre 

os livros ilustrados e que a imagem pode “ocupar o espaço principal da página e o 

texto se situar acima ou abaixo dela. A imagem pode também ocupar a totalidade da 

página dupla, e sangrar a margem do papel”. Os textos verbal e pictórico dividem a 

área da página, podendo se alternarem de diversas formas, com pouca imagem e 

muito texto ou se organizar numa única página ou na extensão da página dupla. À 

medida que essa estruturação fica clara para o leitor, as intenções ou funções do texto 

também ficam evidentes.  

Isto posto, segundo a organização que se estabelece entre os versos e as 

imagens, as intenções por trás da tessitura presente no livro tratam ou de evidenciar 

mais uns elementos em detrimento dos outros, ou seja, mais o visual que o verbal, ou 

de apagar aspectos imagéticos em função do texto escrito.  

Quando contrastamos as situações iniciais das três versões para o início da 

narrativa, cada um dos ilustradores objetiva alcançar efeitos distintos: na imagem 6, 

Koetz direciona a atenção do leitor para o par de sapatos ganho, chega a escolhe uma 

peça relativamente secundária, fazendo o leitor começar a narrativa que nem o 

poema, tal fator está ligado com a posição ocupada pelo desenho na página, ela está 

antes do texto; na imagem 7, Cárcamo nos coloca na posição do Macaco retratista 

enquanto fotógrafos. Nessa edição, a ilustração está presente também antes de 

entrarmos em contato com o verbal e ainda propõe que façamos um movimento 

circular para uma melhor percepção do desenho, em razão do pato está de ponta-

cabeça ao centro. Já na imagem 8, diferente da 6 e da 7, Rosinha tenta aplicar sobre 

a ilustração sangrada10 a maior quantidade de versos que conseguir, fazendo com 

que tenhamos uma visão panorâmica no espaço da página dupla. O par de sapatos 

aqui já não se mostra tão evidente, pois a ilustração é rica em detalhes, resultando na 

impossibilidade de evidenciar alguns elementos secundários mais de que outros. 

Nesta última edição, os detalhes mais evidentes são os personagens e suas relações 

contrastantes criadas com o aproveitamento da dobra.  

 

10 Linden (2011) aplica essa nomenclatura sobre as ilustrações que ocupam completamente 

a superfície do papel de uma página ou de duas. É quando as extremidades da ilustração 
parecem ter sido eliminadas pelo corte da página. 
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3.1.2 O flash da câmera se torna um passarinho! 

 

Na página seguinte, em cada edição do Pé de pilão, surge, inesperadamente, 

um personagem diante do Pato a partir da fala do Macaco retratista, em que diz: “Olha 

pra cá direitinho: Vai sair um passarinho”. Nesse momento, o pássaro surge e as 

ilustrações aparecem com a intenção de representar, visualmente da melhor forma, 

esse momento específico. Alguns ilustradores optaram por imprimir nessa segunda 

cena outras partes constituintes da narrativa que se manifestam consoantes aos 

versos seguintes, como: as sensações do pato, o modo como age o macaco, o 

comportamento barulhento do passarinho e outros, além da representação descritiva 

deste personagem. 

A edição de 1975, no segundo momento, foi ilustrada com o mesmo princípio 

da imagem da Imagem 8 que foi analisada acima. Edgar Koetz constrói um desenho, 

com a técnica da perspectiva e no campo da página dupla, para exibir o aparecimento 

do terceiro personagem que vai protagonizar, junto aos demais, essa narrativa. A cena 

abaixo distingue-se da técnica de impressão da imagem devido à época e devido a 

editora Garatuja ser pequena e de curto alcance, ficando restrita ao estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

 

Figura 9 – Ilustração 4 (Editoras Garatuja e L&PM) 

Fonte: Quintana, 1975-85 

 



60 
 

A cena que Koetz reflete, diante dos versos, a arte da capa, mas a ela são 

acrescidas outras partes. A totalidade da ilustração se espalha atravessando a dobra, 

de um lado temos o pato com o pássaro e o macaco com a câmera fotográfica no lado 

oposto. De início, achamos que se trata de uma cena que corresponde à Imagem 8, 

todavia as ilustrações abordam momentos diferentes. A imagem 9 delineia a hora em 

que o pato se assusta com a materialização do pássaro, segundo o comando feito 

pelo macaco, melhor dizendo, encontramos a situação causada pelo inusitado 

surgimento do novo personagem.  

Outro remanejamento, tirando a técnica de impressão da imagem, consta na 

relação entre o texto e a ilustração, sendo que, na obra de 1975, o verbal e o visual 

aparecem isolados, originando, assim, um espaço de distinção e alternância entre os 

dois elementos composicionais. A ilustração isolará o poema nessa mancha gráfica, 

marcando um sentido de atravessamento no verbo. 

O ilustrador usa todos os seus recursos disponíveis no que se refere às cores 

para compor esse desenho. O pato e o pássaro ficam no estado de evidência por 

serem as partes da cena que recebem todas as cores à serviço de Koetz. Ademais, o 

macaco recebe um prestígio também ao se colocar abaixo do tecido da máquina 

fotográfica e por tal elemento evidenciar uma técnica de preenchimento distinto dos 

demais, salientando os pontos de cinza e sombreamento. Nenhuma das partes é 

cortada pelas extremidades da página. 

Na edição de 1996, Cárcamo contempla o instante em que o pássaro surge ao 

pato, mas a mudança consiste na ação do macaco, por ele fica sem compreender o 

que aconteceu. Esse episódio irá realçar as expressões e comportamento dos 

personagens por meio das cores, sendo bem diversas e, desse modo, exprimindo 

mais realismo à imagem. O método empregado para reproduzir o texto e a imagem 

na página é semelhante ao da edição de 1975, como veremos mais adiante, as 

ilustrações podem isolar o texto, ou seja, interferir na mancha gráfica. Analisemos 

abaixo: 
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Figura 10 – Ilustração 5 (Editora Ática) 

Fonte: Quintana, 1996 

 

Essa ilustração também se mostra sangrada quanto ao corte da página, que 

delimita os elementos do primeiro plano e do último – o macaco e a cortina 

respectivamente. Enquanto a Imagem 9 busca evidenciar todos os personagens 

ilustrados, exatamente no instante em que o fotógrafo aciona o botão da câmera, em 

contrapartida, a Imagem 10 põe o macaco em uma proximidade de quem lê a 

narrativa, revelando o flagrante já após o pássaro surgir. Assim como o macaco, o 

leitor observa o embate entre o pássaro e o pato, isso é o que a profundidade na 

imagem busca transparecer. O realismo que se obtém segundo os detalhes 

expressivos dos seres dá uma dimensão significativa para os seus comportamentos, 

como na relação de confronto entre o pássaro e o pato, em que o último parece gritar. 

No livro ilustrado por Rosinha (2018), a ilustradora visa destacar o conflito entre 

os dois personagens na imagem abaixo. Não avistamos o macaco retratista, pois a 

situação procede do enfoque que é colocado sobre os personagens. Desse modo, 

obtém-se uma grandeza diante no embate criado por eles.  
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Figura 11 – Ilustração 6 (Editora Ática) 

Fonte: Quintana, 1996 

 

Destoando um pouco das ilustrações anteriores, o pássaro aparece nessa 

cena, mas foi apontado ainda no início do livro. Nesse segundo, a abertura que se 

fazia para o fantástico11, em virtude do extraordinário surgimento desse personagem, 

agora adquire um esclarecimento objetivo – ele surge por já fazer parte da 

ambientação na qual o pato e o macaco se achavam.  

Quando analisamos o conjunto de ilustrações que representam esse momento, 

a composição narrativa da última edição congrega outro status à significação do texto. 

À impossibilidade que era anunciada pelos versos, na literalidade do pássaro sair de 

dentro da câmera, se desconstrói, conferindo discordância entre o que se narra e 

aquilo que é mostrado. Como o pássaro é bem pequeno, pode ser que o próprio leitor 

retorne à página anterior e contraponha a narrativa e a ilustração. 

Nas três edições, os ilustradores fazem uso da perspectiva nas suas artes. Em 

razão do poema não apresentar o tempo e nem a ambientação, onde decorrem os 

eventos narrados, as ilustrações preenchem essa lacuna espaço-temporal nos livros. 

 

11 Segundo Todorov (2017), a estética do fantástico se elabora em relação à quebra da 
realidade figurativa devido ao surgimento de algum evento sobrenatural ou estranho, fazendo 
com que o personagem e o leitor fiquem num estado de “vacilação” sem ter indício de 
explicações lógicas sobre o fenômeno. Relacionando isso com a narrativa Pé de pilão, o 
pássaro, inicialmente, seria a criatura com aspectos do fantástico responsável por ocasionar 
a quebra dessa realidade figurativa, pois manifesta-se no poema de acordo com a fala do 
macaco, que diz: “Olhe pra cá direitinho: Vai sair um passarinho. O passarinho saiu, bicho 
assim nunca se viu” (QUINTANA, 2018, p. 6). 
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As duas primeiras edições mostram poucos elementos constituindo o fundo da 

imagem, somente o cenário montado para a fotografia do pato. Rosinha decide apagar 

o cenário, que corresponde às árvores, notabilizando os dois personagens, a 

ilustradora usa uma tonalidade escura e conseguimos relacionar tal cor com o estado 

de agitação criado pelo pássaro. 

No que se refere ao entendimento espacial dos livros ilustrados, Nokolajeva e 

Scott (2011) admitem que a ambientação pode originar os significados que variam 

conforme as intencionalidades dos artistas, como: tempo e lugar; gênero narrativo; 

afetividade; progressividade dos fatos; mudança de lugar, dentre outros. As autoras 

explicam que as leituras feitas sobre essas imagens podem suscitar, no leitor, novas 

compreensões e outros resultados, uma vez que a ambientação pode significar mais 

do que aquilo pensado como finalidade inicial desse elemento imagético. Nas imagens 

aqui analisadas, a ambientação se mostra reduzida nas duas edições iniciais e exerce 

uma significação maior na edição de 2018 por se relacionar com os estados de ânimo 

dos personagens e com as tensões da narrativa. 

Os aspectos tipográficos são muito expressivos para a constituição da 

textualidade das obras, pois são com eles que as palavras se imprimem no papel. 

Como diz Bringhurst (2011, p. 32), “O instrumento tipográfico, seja ele um computador 

ou uma régua de composição, funciona como um tear. E o tipógrafo, assim como o 

escriba, procura tecer o texto da maneira mais homogênea possível”. O ato de tecer 

está conectado intimamente com a estruturação textual da página, logo, a função 

delegada ao tipógrafo não remete apenas à seleção tipológica da fonte para o texto, 

antes ele também assume as funções de designer e ilustrador. 

 

3.2 Pé de pilão – quadrinizado, musicado e encenado: redimensões para além do 

livro ilustrado 

 

A última edição analisada, corresponde ao poema narrativo Pé de pilão 

quadrinizado por Claudio Levitan e publicado inicialmente em 1986, sob o selo da 

L&PM Infantil. Na capa, notamos uma composição comum à estética do gênero 

quadrinho, uma vez que nessa parte do livro os personagens são exibidos em uma 

moldura em formato de quadro, além dos nomes de Mario Quintana, enquanto o autor 

do texto original, e os nomes de Claudio Levitan, Nico Nicolaiewsky e Vitor Ramil, na 

condição de adaptadores do poema Pé de pilão para os quadrinhos, para a música e 
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para o teatro, são apresentados dentro de balões que correspondem à forma do 

discurso das personagens das narrativas quadrinizadas. A presença de tais elementos 

nessa parte do livro é muito importante ao leitor, uma vez que dá indícios para que 

eles não se sintam diante de mais um livro que apresenta imagens dependentes do 

poema essencialmente, mas uma edição adaptada aos quadrinhos, acrescentando 

novas informações à narrativa inicial12, além de alterá-la. 

 

 

Figura 12 – Ilustração 7 (L&PM) 

Fonte: Levitan, 1986 

 

Como afirmado capítulo 2, as capas são muito significativas para a composição 

dos livros que trazem imagens e palavras na estruturação narrativa devido, 

principalmente, à relação que se estabelece entre as informações dos paratextos, que 

acabam por antecipar fragmento da narrativa, e a parte interna, que corresponde ao 

texto literário propriamente. Na capa da edição em quadrinhos, o título Opereta Pé de 

Pilão é apresentado de modo variado, o primeiro termo aparece em cor preto, fonte 

Arnold 2.1 e tamanho menor, enquanto o nome do poema adaptado mostra-se em 

 

12 Além dessa edição ser uma adaptação do poema narrativo Pé de pilão, não é somente 

isso. Segundo o próprio quadrinista do livro, Levitan, ela foi toda pensada a partir da edição 
que ficou no mercado editorial brasileiro de 1975 a 1985, aquela que apresentava ilustrações 
de Edgar Koetz. Levando isso em conta, uma pesquisa está sendo desenvolvida por nós na 
perspectiva dos estudos comparados sobre a relação entre o livro publicado pelas editoras 
Garatuja e L&PM e essa edição quadrinizada por Levitan, a partir das diferenças entre as 
imagens nos livros ilustrados e as imagens nos quadrinhos, problematização esta proposta 
por Eisner () Barbieri (2017). 
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tamanho maior e cor vermelho. Isso faz com que o nome Pé de pilão receba destaque 

ao estar composto pelo mesmo contorno dos balões e da cena abaixo. Quanto a essa 

estilização observada no título, Lupton (2013) garante que 

 

A criação manual de letras permite aos artistas gráficos integrar 
imaginário e texto, transformando o design e a ilustração em práticas 
fluentemente integradas. O design de letra pode emular tipos 
existentes ou derivar do estilo de desenho ou escrita do próprio artista. 
(LUPTON, 2013, p. 60). 

 

Essa afirmação abre margem para que compreendamos o título, nesse caso 

específico, como parte constituinte da cena por haver uma convergência entre os 

aspectos composicionais da ilustração e da palavra, como o traço, o sombreamento e 

a cor. Dessa forma, a estilização do nome Pé de pilão ocupa um lugar fronteiriço por 

exprimir tanto a dimensão verbal quanto a visual. Outro detalhe que ajuda na 

aproximação entre ambas as dimensões é a presença dos personagens junto ao título, 

assumindo lugar de acentuações gráficas das palavras. 

No tocante à cena exposta na capa, assim como em alguns livros ilustrados e 

outras histórias em quadrinhos, ela integra um fragmento da narrativa, por isso 

anuncia ao leitor o que ele poderá encontrar durante a leitura. Nessa imagem, 

identificamos a cena em que os personagens principais são detidos pelo policial. Tal 

momento se constitui a partir da noção de perspectiva, dado que o desenho se 

desenvolve seguindo um direcionamento de elementos próximos, à frente, e outros, 

distantes. Componentes que deixam isso claro é a corda pela qual os personagens 

estão amarrados e a linha de contorno deles, conforme vai passando entre o macaco, 

o pato e o passarinho, ela vai se decompondo consoante à profundidade que nem a 

linha que os compõe. 

Como foi mencionado no início deste tópico, os personagens são dispostos 

numa espécie de moldura em quadro, o que configura a natureza do gênero 

quadrinho, mas o cavalo, sutilmente, rompe a barreira do enquadramento, 

antecipando, assim, o aspecto formal dos quadros dentro da narrativa. Como 

veremos, Levitan fará com que personagens ultrapassem os enquadramentos para 

incluir mais movimento às ações das personagens ao mesmo tempo que aplica um 

ordenamento na leitura dos quadros. Também verificamos que a linha delimitadora da 

margem é posta na parte inferior os elementos que estão acima não são fixados em 

quadros, eles assumem um formato próprio, como é o caso da parte superior da cena, 
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em que os traços dos arbustos e do Sol delimitam essa parte do desenho, indo de 

encontro com os balões com os nomes dos altores e depois com o título, o fundo azul 

dá a impressão de que seja o céu que se espalha ao longo da superfície a imagem, 

de cima para baixo. As cores que preenchem as formas e o fundo são diversas, mas 

uniformes, isto é, as pigmentações não ocupam as formas com várias tonalidades, 

mas sem escala de níveis de intensidade, brilho ou iluminação. Fora isso, entendemos 

que a arte da capa expõe níveis de significação por se subdividir em partes, há a cena 

em que os personagens e o cenário se dispõem, os balões indicadores da autoria e o 

título do livro. 

Passando para a parte interna do Opereta Pé de pilão, o início da história é 

marcado pela “abertura”, que serve como uma apresentação geral sobre o enredo da 

narrativa que se desenvolverá. O plano verbal se torna presente na obra adaptada a 

partir dessa parte e dos balões, estes representando os discursos dos personagens. 

 

 

Figura 13 – Ilustração 8 (Editora L&PM) 

Fonte: Quintana, 1986 

 

Nesse texto introdutório, se cria uma forma de aproximação entre a obra e o 

leitor ao ser usado o vocativo “prezados amigos”. Essa mesma abertura consta na 

adaptação para o teatro, mas sofre mudanças, claro, em função da performance dos 

atores e das atrizes. Quando comparamos esse início com os livros ilustrados 

analisados antes, percebemos o predomínio de imagens quadrinizadas.  
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Nesse primeiro momento, observamos o personagem principal, pato Mathias, 

andando de um lado da rua. Enquanto a nossa vista vai seguindo os enquadramentos, 

verificamos outros personagens e um bem especial, no caso, o macaco retratista do 

outro lado da rua em um estande. Depois, o fotógrafo posiciona a câmera em direção 

ao pato. Há uma lacuna entre o momento que o pato está na rua e o momento em que 

o outro personagem ajeita a câmera. Se aproximarmos bem a imagem, avistamos 

uma coisa dentro da câmera, que será o pássaro. Isso é muito significativo para a 

composição da narrativa, porque as HQ´s devem muito das suas elaborações às artes 

técnicas, como à fotografia e ao cinema. Isto posto, essa cena inicial está associada 

com a comparação feita por Barbieri (2017) entre a fotografia e os quadrinhos,  

 

Que coisas o enquadramento subtrai a uma imagem é claro: tudo 
aquilo que fica de fora de suas bordas. Mas é preciso ter em mente 
que, ao eliminar certos objetos, ou figuras, ao deixá-los de fora, se 
elimina  também a correspondência que os objetos enquadrados têm 
com eles. (BARBIERI, 2017, p. 114). 

 

Como na ação de fotografar, quem elabora as vinhetas13 também faz uso da 

chamada subtração no momento de construir as imagens. As bordas dos quadros 

tratam de emoldurar, ou focalizar, vários momentos da narrativa, tornando-a 

fragmentada imageticamente. Tal ação é em sua essência intencional e parte das 

escolhas feitas pelo quadrinista, da mesma forma como o fotógrafo decide evidenciar 

algumas coisas mais de que outras.  

Atentando para isso, podemos notar que há duas supressões no intervalo entre 

o momento que o pato ganha sapato e quando vai até o macaco retratista para ser 

fotografado: primeiro, Levitan decide por suprimir os momentos antes do pato sair à 

rua, ou seja, na ocasião em que ganha o par de sapatos; segundo, o autor subtrai 

também o encontro entre o pato e o macaco, no caso, a parte que deveria mostrar a 

conversa com os dois antes da fotografia. Os personagens são mostrados separados 

nas vinhetas 1 e 2, em seguida, já surgem os enquadramentos que alternam entre o 

macaco mirando com a sua câmera e o pato bem focalizado ao centro da quarta 

imagem. Então, gera-se uma tensão em consequência do que pode acontecer após o 

acionamento do botão pelo macaco no quadrinho final da página.  

 

13 Outra terminologia para “quadrinho” segundo Barbieri (2017). 
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Nas páginas, as imagens são organizadas de modo a configurar uma 

ordenação cronológica-sequencial. Conforme o olhar se faz obedecendo a ordem de 

leitura ocidental (da esquerda para a direta e de cima para baixo), a narrativa também 

vai se desdobrando, se construindo. A posição dos quadros obedece a esse 

ordenamento visual do leitor, isso vai conferir mais movimento e ação às HQs, dado 

que o leitor apreenderá a essência da narrativa por meio do direcionamento da visão. 

Apesar disso, vemos que os quadros não se delineiam da mesma maneira, porque 

algumas vezes Levitan tirou proveito do traço que contorna os componentes das 

cenas rompendo as delimitações das vinhetas, criando, assim, tensões e dinamismo 

gráfico na composição sequencial nas páginas. Isso pode ser notado na próxima 

imagem, o momento em que o Macaco aciona o botão da máquina fotográfica e o 

pássaro sai literalmente de encontro ao pato. 

 

 

Figura 14 – Ilustração 9  (Editora L&PM) 

Fonte: Quintana, 1986 
 

As vinhetas do lado esquerdo mostram o pássaro entrecortado pela margem 

inferir no primeiro quadro, algumas linhas indicando que algo saiu de dentro da câmera 

no próximo criarão uma ideia de movimento à imagem. Abaixo o pássaro surge de 

modo a dinamizar as vinhetas, uma vez que seus guizos ultrapassam as margens 

superiores, dando a ligeira impressão tridimensional além de conceder movimento ao 

personagem. Na página seguinte, identificamos esse movimento do personagem em 

conformidade com os fios que denotam a sua trajetória ao longo da página. O que 
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indicará esse percurso da zona superior à inferior do papel serão essas formas que 

rompem os quadros, indicativas das curvas que se fazem durante a alternância de 

posições assumidas pelo personagem.  

Barbieri (2017) afirma que a partir dos anos 1960 e 1970 os cortes simétricos 

das vinhetas cedem lugar para as formas verticais, circulares, dentadas ou curvilíneas. 

Com isso, agregava-se mais dinamicidade ao efeito gráfico em razão dos recursos 

postos sobre a narrativa, evidenciando mais ação e impacto sobre a página impressa. 

Outro fator determinante para as movimentações e trocas de posições durante 

a alternância entre as vinhetas será expresso pelas cores de fundo nas imagens, 

apresentando ora cor branca ora cor preta. Cria-se, assim, uma oposição entre os 

pontos que são tocados pelo pássaro. Esse recurso de pontos opostos dará a 

característica elástica a tal movimento. No quadro em que o personagem se mostra 

com mais evidência, reparamos que o pescoço dele é composto na forma de uma 

mola, por isso o seu corpo salte e se move dessa forma.  

No poema narrativo, como expresso no tópico anterior, o pássaro simplesmente 

surge diante da fala do macaco.  Ou seja, na versão do texto não adaptado a ação se 

mostra mais rápida, até porque, diferente das HQs, os ilustradores fazem uma imagem 

representando vários trechos do texto escrito, já na narrativa adaptada temos uma 

ação mais detalhada e demorada, embora isso não signifique que todas as ações do 

texto escrito não sejam representadas de modo rápido e com a intenção de contemplar 

diferentes trechos do poema narrativo. É o que vamos perceber na imagem seguinte, 

momento em que o pato e o pássaro se confrontam e surge o policial como ação 

coercitiva para a confusão. 
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Figura 15 – Ilustração 10 (Editora L&PM) 

Fonte: Quintana, 1986 

 

Esse par de páginas demonstra o conflito entre o pato e o pássaro, devido o 

primeiro querer sair sozinho na fotografia para então poder enviar a imagem para a 

sua avó. Se instaurando uma confusão em meio às gritarias, o policial escuta e logo 

aparece com o intuito de prender os outros três personagens. A dinamicidade 

verificada nas páginas anteriores, agora, se mostra acrescida a outros elementos, 

como na organização dos balões e na alternância entre os quadros a partir da fuga do 

pássaro para a vinheta ao lado e do salto que o cavalo dá passando para o quadro 

seguinte. Como podemos verificar, os quadros aparecem de forma a contemplar 

várias partes do poema Pé de pilão: primeiro, o conflito entre o pato e o pássaro; 

segundo, o instante em que o policial percebe o barulho da briga; e o final, quando o 

policial surge aos “delinquente” e os leva presos. Dessa forma, a narrativa obtém mais 

rapidez quando contrastamos ao conjunto de vinhetas das páginas anteriores. 

Ao virar a página, o leitor se depara com a explicação lógica de como o Matias 

se transformou em um pato e de como a sua avó Alice se encolhe de tão velha. Tudo 

isso ocorre de acordo com as ações da Fada Mascarada, que, diferente dos contos 

tradicionais para a infância, ela não age com o intuito de ajudar indefesos, mas 

assume a condição de vilã na narrativa. Na edição a qual essa HQ faz referência, 

como foi apresentado, a fada se assemelha a uma bruxa na visão de Edgar Koetz, já 

para Trevisan, há uma tradução literal do personagem como é visto abaixo: 
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Figura 16 – Ilustração 11 (Editora L&PM) 

Fonte: Quintana, 1986 

 

Então a Fada usa os seus atributos mágicos para enfeitiçar Matias e Alice. No 

lado esquerdo, é o ponto em que Matias aceita o doce e, por comê-lo, se transforma 

em um pato. Após ele ficar nesse estado, nenhum balão assinala a sua voz, mas o 

poema de Quintana indica que o personagem não consegue mais falar como antes, 

sempre que se propõe a emitir algum discurso, o único som que sai de sua boca é 

“quá quá...”. Do outro lado, Alice é transformada em uma velhinha por meio de um pó 

mágico. No texto escrito por Quintana, após os personagens sofrerem tais 

transformações, eles não conseguem mais se reconhecerem e terminam se 

separando. A representação da Fada é literal, com asas, que se assemelham as de 

uma borboleta, e portando uma máscara no rosto, o seu olhar transparece malícia 

contrastando com as visões de inocência do garoto Matias e de Alice.  

Voltando à concepção de Barbieri (2017) acerca da relação entre fotografia e 

quadrinhos, o ponto de vista do primeiro quadro está focado sobre as costas da Fada 

durante o tempo em que ela oferece os doces ao Matias. Com esse recurso, Levitan 

provoca uma lacuna na narrativa, já que a Fada usa muitas máscaras, e ela tem o 

hábito de as mudar conforme a situação exigir, não sabemos se a personagem está 

portando outra quando o garoto aceita comer um dos doces. Inferimos que se ela 

estive com uma máscara que demonstrasse seu aspecto mau, talvez Matias se 

recusasse a receber o presente.  
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Passado o momento de flashback em que explica como o personagem Matias 

está com a feição de pato, a narrativa volta a destacar a condução feita pelo policial 

dos personagens até a prisão. O conjunto de vinhetas abaixo mostra a trajetória 

percorrida por eles. Se opondo à rapidez de leitura das narrativas quadrinizadas, mais 

uma vez as imagens dão a noção de demora, é como se estivessem andando em 

círculos, pois a cadeia aparece no fundo do primeiro quadro e depois na parte superior 

do sexto quadrinho. 

 

 

Figura 17 – Ilustração 12 (Editora L&PM) 

Fonte: Quintana, 1986 

 

A sequenciação imagética pretende fazer com que o leitor perceba o 

desenvolvimento das ações juntamente com o desenrolar temporal. A primeira cena 

se constitui por três planos: a linearidade dos personagens, macaco, pato e pássaro, 

percorrendo o mesmo caminho trilhado pelo policial; as regiões montanhosas e a 

prisão ao topo de uma colina. Depois, o dinamismo dos quadros volta a ser usado na 

composição abaixo em que o pássaro, o pato e o macaco são colocados em quadros 

individualmente. Ao focalizar os personagens dessa forma, eles assumem posições 

de igualdade na narrativa. Além disso, a assimetria entre alto e baixo concede esse 

ritmo ao desenvolvimento da história assim como emprega sobre ela uma ideia de 

momentos distintos do caminho dos personagens. 
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Assim como nos livros ilustrados, o quadrinista aproveita os espaços sobre as 

superfícies do papel para fazer suas artes, a única diferença consiste no fato de os 

ilustradores ultrapassarem a dobra para compor os desenhos na página dupla, ao 

passo que os quadrinistas criam um ponto de fusão entre uma vinheta e outra. 

Esse agrupamento de figuras formula a temporalidade e a espacialidade da 

narrativa. No poema Pé de pilão, esses fragmentos em desenhos se propõem a 

representar a ocasião em que os personagens já se encontravam cansados e com 

fome. Há uma pausa para descanso que somos capazes de deduzir na ocasião do 

descanso em que o cavalo está fazendo. É importante dizer que essa cena inexiste 

no poema tal qual algumas outras. Em seguida, todos eles seguem o caminho. A 

construção da última figura aponta para o verso da página. 

Na árvore da imagem acima, encontrava-se uma cascavel. Ela se vê atraída 

pelo barulho que os guizos do pássaro faziam, que foram interpretados por meio da 

onomatopeia “tlim tlim”. Nessa hora, a cobra compara o som ouvido com o som que 

ela emite, “plim plim”. Essa representação sonora também não foi pensada para 

figurar os desenhos dos livros ilustrados analisados, todavia essas onomatopeias são 

mais comuns nas narrativas gráficas, como é o caso aqui analisado. A imagem abaixo 

compreende a esse momento. 

 

 

Figura 18 – Ilustração 13 (Editora L&PM) 

Fonte: Quintana, 1986 
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Na outra imagem, os personagens estavam no canto inferior direito seguindo 

para o verso da página. No entanto, aqui eles seguem em direção contrária, ou melhor, 

o conteúdo interno dos quadros não está orientando o direcionamento da leitura, como 

havia ocorrido até então. 

Logo depois que ocorre o ataque da serpente, o macaco consegue derrotá-la 

e, com um punhal, obtém o chocalho dela. Desta maneira, os três protagonistas 

conseguem se soltar. Considerando que os barulhos feitos pelo pássaro e pela cobra 

eram semelhantes, o chocalho é amarrado à corda e o policial continua andando sem 

perceber tal feito. Depois, eles vão até a igreja e a Alice vai fazer um pedido à Nossa 

Senhora no mesmo local em que os três se encontram, então quando Matias acorda 

em casa já não está no corpo de um pato. Toda a vida volta ao normal. 

Um aspecto predominante nessa edição se refere aos balões de diálogo vazios. 

Como foi esclarecido anteriormente, isso ocorre porque o poema foi musicado e 

gravado em uma mídia que acompanha esse livro, o que converte essa edição em um 

objeto multimídia. Notamos que, mesmo os signos verbais sendo suprimidos, os 

balões de fala das personagens estão presentes, mas vazios. Isso denota que os 

leitores podem interferir na narrativa, mesmo que a ação deles consista em apenas 

reproduzir discursos, ou melhor, copiá-los a partir das canções em CD que 

acompanham a HQ14. 

 

 

 

14 As canções desse projeto foram todas disponibilizadas no site oficial de Claudio Levitan 
no link: https://claudiolevitan.com/Opereta-Pe-de-Pilao.  
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Figura 19 – Quarta capa 14 (Editora L&PM) 

Fonte: Quintana, 1986 

 

A quarta capa dessa edição apresenta uma lista das faixas que foram gravadas 

na mídia que acompanha o livro. As faixas concordam com as partes que se julgam 

mais significativas para o leitor, elas também não deixam de ser formas 

representativas do poema que partem das próprias leituras feitas pelos músicos. A 

maioria dessas canções foram produzidas por Levitan, com exceção de três delas. A 

abertura e o encerramento foram feitos por Kledir Ramil e Vitor Ramil, por outro lado 

a música que dá nome ao poema de Mario Quintana – Pé de pilão – é de autoria 

desconhecida pelo fragmento pertencer a uma canção de uma brincadeira popular.  

Ao avaliarmos os títulos, correlacionamos com a capa de um álbum de músicas. 

Com esse paratexto o livro assume um lugar que intersecciona ao mesmo tempo os 

quadrinhos e as canções, ambos são interdependentes, para compreendermos um 

precisamos do auxílio do outro. Na acepção de Levitan, temos diante de nós “um disco 

para ser lido ou um livro para ser ouvido”. Assim, o objeto adquire um status de 

multimídia por corresponder a esse espaço de uma pluralidade de discursos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação objetivou analisar as inter-relações que se estabelecem entre 

o poema, as ilustrações e o projeto gráfico, descrevendo os aspectos narrativos e os 

visuais, além de classificá-los. Como foi exposto, o livro é esse entremeado que 

conjuga vários tipos de linguagens, isso ficou mais evidente durante a abordagem da 

última edição, quando percebemos que o objeto foi elaborado a partir da adaptação 

para o formato de música. Contudo, não podemos esquecer de que as ilustrações de 

cada livro são compreendidas enquanto representações visuais do texto escrito, como 

Linden (2011), Nikolajeva e Scott (2011) pontuam. Com esse entendimento, 

elaboramos a trajetória de um clássico da literatura infantil brasileira a partir do 

princípio de redimensão textual, termo este criado pela pesquisadora Ana M. Ramos 

(2010). 

Sabendo que cada edição de um livro ilustrado elabora e reelabora uma 

narrativa segundo a redimensão do texto literário pelas ilustrações e organização, 

vários fatores se mostraram relevantes para tal processo, como: o modo como se 

distribui as palavras e as ilustrações na superfície da página; os recursos utilizados 

pelo ilustrador na composição de cenas específicas do texto, devido ao fato do artista 

visual ser impossibilitado de ilustrar a totalidade da narrativa ao passo que o 

quadrinista busca abarcar a maior quantidade de informações do texto escrito ao qual 

se refere. 

Logo que objetivamos desenvolver essa pesquisa, uma problemática que se 

colocou diante da trajetória do texto foi a noção de atualidade do poema narrativo de 

Quintana, pois o texto se reconfigura sempre diante das inovações gráficas no 

mercado editorial brasileiro. Desse modo, ainda que se chegue ao fim das análises, 

elas são temporárias. O poema Pé de pilão, na condição de texto literário, tem o poder 

de atravessar o tempo e as editoras são as responsáveis por isso, pois a publicação 

garante que ocorra a permanência e a atualidade do texto. 

Sabendo disso, também entendemos que os ilustradores exercem um papel 

extremamente importante para a assimilação do texto pelas crianças. É por esse 

motivo que eles fazem uso de técnicas diversificadas para as terem a melhor do 

literário a partir dos desenhos. 

O livro ilustrado proporciona uma experiência individual para cada um, por isso 

o conjunto de inter-relações, que configuram essa tessitura, cria por si só imagens 
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ficcionais que o leitor pode ou não concordar ou se limitar. Portanto, mesmo que um 

livro ilustrado correlacione o verbal e o visual, o leitor infantil, como poço infindável de 

imaginação e criação, têm a liberdade dele mesmo pensar um personagem ou um 

momento da narrativa diferente de tudo aquilo que as representações visuais podem 

propor a ele. Também, assim como propõe Pádua e Spengler (2021), profanar os 

livros, pois a sacralização desse objeto ainda não fincou suas raízes nos indivíduos 

dessa idade. 

Pé de pilão é uma narrativa que faz parte da infância de muitos brasileiros, 

mesmo antes que Mario Quintana lançasse esse livro. Como foi referido, Quintana 

decide fazer esse poema ainda na ditadura de Vargas, entre 1937 e 1945, ficando 

engavetado. A ideia para elaboração dos versos surge de uma cantiga popular de 

roda. Foi publicado em 1968, inicialmente, e as editoras cuidaram em fazer o texto 

circular na sociedade até agora, 53 anos desde então.  

Desse modo, essa pesquisa que se desenvolveu à luz das reflexões sobre o 

redimensionamento sofrido pelo texto a partir da materialização da obra Pé de pilão 

se encerra, mas de modo inacabado. 

the acordo com o que se pôde observar, o corpus se constituiu por diferentes 

edições que por si são representativas de cada editora e de cada período, pois o texto 

literário tem essa capacidade de atravessar o tempo ao passo que a materialidade do 

objeto busca identificação com o público leitor, por isso a cada período as editoras 

propõem redimensões às obras dos escritores.  
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