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APRESENTAÇÃO
Antes de mais nada: leia isto!

Se o leitor que, por um acaso ou destino, esteja com este 
e-book em mãos (ou em tela) e não sabe ao certo com o que irá 
se deparar, essa introdução será útil para esclarecer, clarificar, 
expor alguns pontos importantes para a leitura.

Trataremos, neste e-book, sobre a metaficção. Mais 
especificamente, sobre a tendência em progressiva expansão 
da metaficção na literatura contemporânea preferencialmente 
endereçada a crianças e jovens. Mas o que isso significa? O leitor 
deve estar pensando. Significa que iremos nos debruçar em 
produções que desmascaram as técnicas e os procedimentos de 
construção textual comumente mascarados nos textos literários 
tradicionais, revelando assim as costuras do texto e seus 
bastidores, deixando em evidência como um texto é construído 
ficcionalmente mediante uma série de convenções partilhadas 
pelos seus leitores.

Difícil estabelecer um recorte para esse debruçar crítico tão 
complexo. No entanto, as coordenadoras deste e-book – essas 
mesmas que estão conversando com você, leitor – se juntaram 
ao Grupo de Pesquisa (CNPq) Encontros com a Literatura Infantil/
Juvenil: ficção, teorias e práticas, do Núcleo de Estudos em 
Literatura Infantojuvenil da UERJ, para buscar pesquisadores 
interessados no que se refere, justamente, a refletir sobre a 
metaficção na literatura infantil e juvenil, visto que é ainda mais 
desafiadora, a partir do momento que se estende, para além do 
texto verbal, também à narrativa visual e material nos livros. São 
livros ilustrados, livros-imagem, livros com ilustrações, livros 
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que pedem a interação direta do leitor e projetos gráficos que 
denunciam o caráter de artefato dos livros, provocando um novo 
tipo de leitura – assim como estamos provocando você, nessa 
introdução que não passa de letras digitadas em uma simulação 
de folha de papel.

Na hipótese de que ainda haja dúvidas sobre essa leitura, 
seguimos: se sua busca não se refere a análises de livros que 
joguem com estratégias como a intertextualidade, o narrador 
intrusivo, os experimentos tipográficos, a explícita dramatização 
do leitor, a paródia, a discussão crítica da história dentro da 
própria história, a desconstrução contínua das convenções 
narrativas – sejam elas no nível do texto verbal, da ilustração ou 
do projeto gráfico –, talvez os textos que se seguem não sejam 
para você. Porém, no caso de você estar interessado justamente 
em narrativas que apontam para a condição de artefato do livro 
e que coloquem em xeque os limites entre realidade e ficção, 
fica o convite: leia este e-book.

Para além de uma história com começo, meio e fim, estas 
páginas estão recheadas de textos que discutem e analisam o 
emprego das estratégias metaficcionais – em termos verbais, 
visuais e materiais – em obras preferencialmente endereçadas a 
crianças e jovens, bem como a reflexão sobre o efeito provocado 
por essas narrativas na formação do seu leitor preferencial. A 
literatura está em cena – como descreve nosso título – e você, ao 
ter controle desta obra, também está. Portanto, fique à vontade 
para começar pelo meio, sair pelo começo, se demorar mais ao 
final. As coordenadoras propuseram uma possível ordem de 
leitura, mas este e-book também é seu. Explore as páginas como 
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melhor lhe convém, se depare com obras, pesquisas e teorias 
bastante relevantes.

Se você leu até aqui, é sinal de que pretende trilhar 
este caminho conosco! Então, apresentamos a você, ainda 
que brevemente, o percurso que juntos percorremos. Nosso 
caminho se inicia com a leitura de uma obra recente do escritor 
João Anzanello Carrascoza. Priscila Miranda Caetano em “Os fios 
que tecem o narrar: a escrita em cena em Tramas de Meninos, 
de João Anzanello Carrascoza” convida-nos a (des)velar o trato 
artesanal com a escrita neste livro de contos, evidenciando-nos 
como o processo de escrita está intrinsecamente relacionado à 
configuração do homem contemporâneo e à relação que tece 
com seu contexto e com o outro, em um contínuo processo de 
(re)construção da alteridade.

Álex Mateus Firmino Barbosa e Rosângela Neres Araújo da 
Silva convidam-nos a continuar a trilha em torno da produção 
metaficcional contemporânea em “Sobre ficção e realidade: 
o olhar do sonho em Uma escuridão bonita, de Ondjaki”. 
Este estudo incita-nos a pensar, para além do texto verbal, 
nas ilustrações que compõem a obra e como se constituem 
como espaço de metáforas de autorreferencialidade no texto, 
atentando-nos, portanto, para outras linguagens compositivas 
das obras preferencialmente endereçadas a crianças e jovens 
leitores.

O passo seguinte de nossa caminhada é dado por Ademir 
Godoy Bueno e Ana Maria Mello em “Conto para uma só voz, 
de João Anzanello Carrascoza: uma leitura metaficcional para 
jovens leitores”. Os pesquisadores, aqui, recuperam dois 
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pontos anteriores de nosso percurso: a produção poética de 
Carrascoza e a relevância do projeto gráfico na ampliação dos 
sentidos suscitados pelo texto literário, apresentando como este 
livro de Carrascoza recorre, em sua construção, a estratégias 
metaficcionais tanto no que concerne à construção do texto 
verbal, como também em razão das escolhas feitas em termos 
de projeto gráfico.

Jenny Iglesias Polydoro Fernandez é quem nos conduz 
pelos próximos passos da caminhada. Com o estudo “Metaficção 
em Minhas memórias de Lobato, de Luciana Sandroni: Emília 
por ela mesma!”, a pesquisadora, fundamentada no conceito 
de metaficção, demonstra como o texto biográfico de Luciana 
Sandroni mescla ficção e história, explicitando as costuras 
de uma ficção marcada pela apropriação do texto original de 
Monteiro Lobato.

Na continuidade de nosso percurso, deparamo-nos com 
uma importante advertência feita por Andreia Aparecida Suli da 
Costa: a acessibilidade aos livros ilustrados metaficcionais a partir 
de sua seleção pelas políticas públicas do livro responsáveis pela 
composição dos acervos escolares. Em “Um convite à coautoria: 
a metaficção, o livro ilustrado e os acervos escolares”, a autora 
incita-nos a pensar o quanto é necessário, além da oferta de 
exemplares desse tipo de produção, o investimento na formação 
continuada de professores, uma vez que o livro ilustrado de 
cariz metaficcional não se resume a ler texto e imagem, mas a 
considerar, de forma sinérgica, elementos como guardas, capa, 
folha de rosto, formato, tipografias, cores. Para isso, seleciona as 
obras Aperte Aqui, de Hervé Tullet, e Não abra este livro, de Andy 



Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

9

Lee, ambas pertencentes aos acervos escolares do Programa 
Nacional do Livro Didático / Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (PNLD/PNAIC) e Programa Nacional do Livro e 
do Material Didático (PNLD Literário), evidenciando o papel de 
coautoria assumido pelo leitor de obras deste cariz.

Depois do alerta, a trajetória continua. Somos agora 
levados por Luara Teixeira de Almeida em “A metaficção nos 
livros ilustrados: (alguns) possíveis recursos”, a indagarmos de 
que forma o conceito de metaficção – pensado, a princípio, 
em relação aos textos verbais – pode ser ampliado para outras 
linguagens como a ilustração e o projeto gráfico. Aperte aqui, 
de Hervé Tullet, Estamos em um livro!, de Mo Willems, Daqui 
ninguém passa, de Isabel Minhós Martins e Bernardo Carvalho, 
Outra vez!, de Emily Gravett foram as obras selecionadas para 
evidenciar como narrativas nas quais o próprio livro-narrador ou 
personagens se mostram “conscientes” de sua ficcionalidade e da 
presença do leitor, ou “conscientes” de estarem em um objeto-
livro, contribuem na composição de obras autorreferentes e que 
demandam o leitor como dispositivo interativo.

Tendo já ultrapassado mais da metade do caminho, somos 
agora levados por Ana Luiza Rocha do Valle e Deborah Leão Vieira 
a refletirmos acerca da materialidade do livro e da mediação 
adulta no ato da leitura. Por meio do estudo “Corpos que leem: 
metaficção e materialidade em Este livro comeu o meu cão!”, 
as pesquisadoras propõem a discussão em torno da relação do 
caráter lúdico assumido pelo livro e a corporalidade da pessoa 
que lê, alertando-nos, portanto, para as novas demandas que 
são trazidas ao ato da leitura diante de obras metaficcionais.
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O mergulho nos elementos paratextuais do livro é o 
convite feito por Fernanda Lima Maia para seguirmos nosso 
caminho. Essa proposta é feita em “O livro ilustrado pós-
moderno: capas, guardas e dobras metaficcionais em Suzy Lee, 
Jesse Klausmeier, Istvan Banyai e Afonso Cruz”. Por meio de uma 
cuidadosa e atraente seleção de obras – Abra este pequeno livro, 
Espelho, Onda, Sombra, Re-Zoom, O outro lado, A contradição 
humana –, a pesquisadora analisa de que forma os elementos 
paratextuais, valendo-se da relação entre a linguagem verbal 
e visual, contribuem para a construção de metanarrativas que 
demandam novas e apuradas formas de leitura.

Já quase próximos ao final de nosso trajeto, conscientes 
do papel do leitor nas narrativas verbais de cunho metaficcional, 
as pesquisadoras Diana Navas e Graziele Maria Valim, nos 
apresentam uma curiosa indagação: como conceber o papel do 
leitor diante de uma obra que só se concretiza efetivamente a 
partir da interação imaginativa e também física com o livro? As 
pesquisadoras ajudam-nos a pensar sobre isso em “Livros que se 
(des)(cons)troem: a metaficção a partir da componente material 
dos livros de Keri Smith”. A partir da seleção de três obras 
preferencialmente endereçadas aos jovens leitores – Destrua 
este diário, Termine este livro e Isto não é um livro –, as autoras 
investigam o efetivo papel de coautor desempenhado pelo leitor 
na leitura de obras metaficcionais que denunciam seu caráter 
de artefato também a partir de seu componente material e que 
carecem não apenas da participação intelectual e imaginativa 
do leitor, mas de sua manipulação e interação física para se 
“concretizarem” enquanto obras.
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O final do caminho já pode ser quase visto e, neste 
momento, contamos com um pouco de animação e música. 
Débora Lima Dantas de Oliveira e Vera Bastazin convidam-nos 
em “A viagem de Chihiro: o encaixe na ficção e seus efeitos 
no processo de criação”, a partir do diálogo entre o filme de 
animação A viagem de Chihiro e a letra da canção “Eu e mim”, 
de Rita Lee, a refletir acerca das narrativas a partir da ótica do 
espelhamento e da multiplicidade, de modo a destacar como 
tais obras podem revelar o seu movimento criador.

Este percurso se encerra com a proposta de Juliana 
Valverde e Luciana Pereira Azevedo, “A leitura como escrita de 
continuidades metaficcionais em Eu sou a monstra, de Hilda 
Hilst”. Elegendo a leitura de um poema de Hilst, o qual é ilustrado 
pela artista plástica mexicana Ixchel Estrada, as pesquisadoras 
convidam-nos, por meio de um texto – também ele metaficcional 
– a investigar a leitura como escrita, explorando vieses de ler 
como continuidades metaficcionais. Rompendo com um modo 
tradicional de escrever textos científicos – assim como propõe o 
próprio conceito de metaficção em torno das narrativas realistas 
– esse estudo encerra este nosso percurso.

E ressaltamos o este porque muitos são ainda os vieses 
que podemos explorar em torno das produções metaficcionais 
contemporâneas, em especial quando abordamos aquelas 
destinadas às crianças e aos jovens leitores. Esperamos que você 
aprecie este percurso. E se, durante a leitura, você chegar a se 
questionar até mesmo sobre as condições de realidade e ficção, 
lembre-se que “a ilusão é tão real quanto a realidade é ilusória” 
(BERNARDO, 2010, p. 114).

Boa leitura!
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OS FIOS QUE TECEM O NARRAR: 
A ESCRITA EM CENA EM TRAMAS 
DE MENINOS, DE JOÃO ANZANELLO 

CARRASCOZA

Priscila Miranda Caetano1

Os fios de uma escrita silenciosa
Primeiras leituras

João Anzanello Carrascoza, nascido em Cravinhos, cidade 
pequena do interior de São Paulo, é considerado uma das 
grandes revelações da literatura contemporânea brasileira. O 
autor se destaca não apenas por seu trabalho com e na linguagem 
poética, mas pela experimentação da escrita, como algo a ser 
constantemente lapidado, cuja construção está sempre em 
processo de significação e ressignificação.

Carrascoza relata, em entrevistas, as suas primeiras 
experiências com a leitura de ficção, a começar pelas inúmeras 
histórias que ouvia de seu pai na infância a povoar seu imaginário, 
transformando-o em um leitor insaciável.

O encantamento com a leitura e a escuta das histórias 
abriu caminhos para a trajetória do escritor, frente a novos 
mundos possíveis, a novas maneiras de olhar para o real, para o 
humano na pós-modernidade, esvaziados de si nas rotinas diárias 
ou nos pedaços de memória que moldam suas identidades e 
reconstroem o todo fragmentado que se tornam ao longo das 
vivências, das dores e perdas, do que o escritor chama de “ciclos 
de eternas partidas”.

1 Mestra e Doutoranda em Literatura e Crítica Literária no Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Literatura e Crítica Literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). E-mail: 
caetano.priscila@gmail.com. Lattes: https://lattes.cnpq.br/6544752728602929.

mailto:caetano.priscila@gmail.com
https://lattes.cnpq.br/6544752728602929
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Trajetória acadêmica
Algumas experiências de sua infância contribuíram para 

que João Anzanello Carrascoza prosseguisse no caminho 
da ficção. O legado deixado por seu pai, como vendedor e 
contador de histórias, levou-o para o universo da Publicidade, 
como redator publicitário. O autor relata as experiências com a 
construção de personagens, com o enredo que se cria em torno 
de uma propaganda.

Formou-se na Universidade de São Paulo e hoje leciona 
na ECA-USP. Sua bibliografia na área de redação publicitária, 
marketing e consumo são vastas, assim como os trabalhos 
acadêmicos sob sua orientação. Dentre os títulos não ficcionais do 
autor, podemos citar: Razão e Sensibilidade no texto publicitário: 
como são feitos os anúncios que contam histórias (2004), pela 
editora Saraiva; e Tramas publicitárias (2009), com a coautoria 
de Christiane Santarelli, publicado pela editora Ática.

É possível perceber em sua escrita acadêmica ecos de sua 
escrita ficcional, uma vez que o autor traz elementos da estética 
literária para dentro de sua escrita publicitária, a fim de nos 
mostrar estratégias de escrita que cativam o leitor, tanto dentro 
do universo do consumo quanto no universo da apreciação 
artística de uma obra de ficção.
Trajetória literária

O autor inicia sua carreira literária com a publicação do 
livro infantojuvenil As flores do lado de baixo, pela editora 
Melhoramentos, em 1991. Em 1994, iniciou sua carreira como 
contista em Hotel Solidão, publicação à qual se seguem O vaso 
azul (1998), Duas Tardes (2002), Dias Raros (2004), Espinhos e 
Alfinetes (2010), Amores Mínimos (2011), A vida naquela hora 
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(2011) e Aquela água toda (2012). Em 2016, publicou Diário 
de Coincidências, Linha Única e Tempo Justo, dedicando-se à 
literatura mais voltada às técnicas dos microcontos.

Além de sua extensa bibliografia, João Anzanello Carrascoza 
é reconhecido no cenário literário atual pela conquista de 
prêmios nacionais e internacionais, entre eles: Prêmio Jabuti com 
o título O volume do silêncio (3º lugar) e Caderno de um ausente 
(2º lugar); o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte 
(APCA) com Aquela água toda, obra premiada, também, como 
melhor livro juvenil e ilustrador revelação da Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Alguns dos contos publicados 
pelo autor apareceram em antologias na Itália, França, Inglaterra, 
Estados Unidos, Suécia, Índia e América Latina. Recebeu também 
o Prêmio Guimarães Rosa pela Rádio France.

Recentemente, o autor recebeu o 44º Prêmio da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), na categoria Jovem, 
com a obra Catálogo de Perdas (2017) e o mesmo prêmio, dois 
anos depois, na categoria Conto, com Caleidoscópio de Vidas 
(2020). Por fim, destacamos a premiação de Tramas de meninos 
(2021), vencedor na categoria de Contos do Prêmio Fundação 
Biblioteca Nacional 2021, obra a ser analisada nas próximas 
etapas deste estudo.

Em 2013, publica o seu primeiro romance, Aos 7 e aos 
40, livro que retrata o encantamento, o desencantamento e o 
reencantamento do mundo na voz de uma criança aos sete anos e 
de um narrador observador a relatar as vivências do homem que 
este menino se tornou. Este romance também teve seus direitos 
de publicação vendidos para a editora francesa Anacoana.
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O autor publica, em 2014, pela extinta Cosac Naify, 
Caderno de um ausente, romance inaugural da Trilogia do adeus, 
publicada em 2017, com a reunião de mais dois romances: 
Menina escrevendo com pai e A pele da terra, pela Alfaguara. 
Ainda no ano de 2017, o autor publicou a obra Catálogo de 
Perdas, em parceria com sua esposa, a fotógrafa Juliana Monteiro 
Carrascoza.

Em 2019, os leitores recebem o romance Elegia do irmão 
(2019), pela Alfaguara, a retratar o laço familiar ainda ausente 
em seus escritos, a relação entre irmãos, marcados por tantas 
vivências compartilhadas e pelo trauma da separação, da 
vida e da morte, do vazio do que foi vivido e do que não foi. 
Neste sentido, o ambiente familiar é recorrente na literatura 
carrascozeana: as relações entre pais e filhos, entre casais, entre 
netos e avós, constroem o universo ficcional proposto pelo 
autor. Nos detalhes mínimos das vivências cotidianas, a escrita 
de Carrascoza se abre para o lirismo.

No trabalho com a poeticidade, ele nos apresenta um 
processo artesanal de construção da escrita, em que a palavra 
deve ser conduzida de volta a um tempo imemorial em que 
ainda não foi gasta pelos discursos, pelo esvaziamento do 
humano no decorrer das épocas. Neste percurso, a linguagem 
está em retorno ao que era antes, pois o autor acredita que 
a língua primordial é o silêncio, nós descemos ao patamar da 
palavra para tentar traduzir o indizível que nos constitui. Assim, 
a palavra é sempre uma queda; entretanto, ainda que limitada, é 
o único caminho para o silêncio inaugural, percepção que todos 
nós devemos ter ao completar nossos ciclos.
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As marcas da escrita do autor estão presentes no universo 
do ínfimo, dos detalhes do cotidiano e das vivências recontadas 
pela memória em fragmentos a compor um grande mosaico do 
vivido. Isto é visível no uso constante do pretérito imperfeito, 
no retorno a um passado constantemente inacabado, na 
presentificação do que foi vivido pelas personagens em travessia 
para se reconhecerem no novo mundo que se apresenta em 
forma de ausência e silêncio, isto é, a reação frente à suspensão 
das coisas, à transitoriedade de tudo o que existe, da vida e 
da morte. Neste sentido, o tempo é personagem e o espaço é 
subjetivado, a fim de produzir uma relação distinta entre o Eu e 
o Outro que também o constitui.

Nestes escritos, não há uma grande história a se contar, 
o enredo é esvaziado e cede lugar aos flashes da memória, aos 
fluxos de pensamento, às metáforas e simbologias, cenas do 
passado ressignificadas, a fim de reconciliar o ser consigo mesmo 
e com o mundo.

A experiência com a leitura literária, assim, é um processo 
silencioso: na relação entre o escritor e a obra, entre o escritor 
e o leitor, entre o leitor e a escrita. Todos estes elementos são 
marcantes no decorrer da obra: escritor-leitor-escrita, uma vez 
que, nesta perspectiva, todos nós somos textos a serem lidos, 
reconstruídos e recontados.
Os fios que tecem o narrar: a escrita em cena
A narrativa em fluxo contínuo

A literatura no contexto pós-moderno traz em si algumas 
marcas que dialogam com uma realidade em constante processo 
de transformação. Linda Hutcheon traz algumas reflexões sobre 
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as produções atuais ao ressaltar que “o pós-modernismo é 
um fenômeno contraditório, que usa e abusa, instala e depois 
subverte, os próprios conceitos que desafia [...]” (HUTCHEON, 
1991, p. 19). A experiência com os limites, portanto, será tema 
recorrente da crítica literária que se debruça sobre estas obras.

Há um estranhamento inicial instaurado pela leitura de 
obras pós-modernas, uma vez que não há uma grande história 
a ser contada, o enredo se apresenta rarefeito, repleto de 
fragmentos, flashes de memórias polifônicas, isto é, há uma 
proliferação de vozes no decorrer da narrativa, a construir um 
mosaico de vivências recuperadas no tempo e trazidas para o 
instante presente da narrativa, assim o próprio ato de narrar 
está a serviço de uma releitura de si, de uma tentativa de 
reconciliação com o mundo por intermédio da linguagem.

Leyla Perrone Moisés procura traduzir este processo ao 
dizer que se trata do

[...] exercício da linguagem de modo livre e 
consciente; a criação de um mundo paralelo 
como desvendamento e crítica da realidade; a 
expressão de pensamentos e sentimentos que 
não são apenas individuais, mas reconhecíveis 
por outros homens como correspondentes 
mais exatos aos seus; a capacidade de formular 
perguntas relevantes, sem a pretensão de possuir 
respostas definitivas.
(PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 35)

Com isso, o texto se apresenta ao leitor como a correnteza 
de um rio, cujas margens já foram rompidas e o que temos é 
o seu fluxo contínuo. Com esta imagem, é possível apresentar 
o livro de contos Tramas de meninos (2021), de João Anzanello 
Carrascoza. A obra é construída por duas partes: primeiros e 
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segundos fios; nela os contos se revelam de forma espelhada, 
o primeiro entrelaçado ao último, o segundo ao penúltimo e, 
assim, sucessivamente.

As narrativas tratam das relações familiares, ora 
abruptamente interrompidas, ora rompidas por um processo 
contínuo de ausências. Dentro desse fluxo, a voz narrativa nos 
diz:

Continuamos caminhando, eu e minha mãe, 
secando-nos do passado a cada metro percorrido, 
jamais sendo quem éramos um minuto antes, 
indiferentes ao som de uma voz chamando 
por alguém ao fundo de um quintal, presos à 
iminência de nosso futuro nesses rabiscos que 
são as minhas lembranças, rascunho de um 
texto que não pode (pela minha inabilidade) ser 
aprimorado; e assim foi que eu e minha mãe, 
às três da tarde, que eu, na pele dos meus oito 
anos (é preciso ser menino outra vez para me 
escrever nessas linhas), e minha mãe, no domínio 
de sua indignação, foi assim que abandonamos a 
casa onde vivíamos enganados de felicidade, nos 
separamos, definitivamente, ela do marido (que 
a calava), e eu de meu pai (que falava fundo em 
mim). (CARRASCOZA, 2021, p. 55)

Aqui, podemos observar a forma como os fios da escrita 
serão tecidos, em fluxo constante, como os rabiscos da memória, 
a se entrelaçarem de forma a construir o seu tecido de vivências.
O entrelaçar das tramas: a ausência no tema e na 
forma

Nos primeiros fios, temos o conto “Quem”, cuja leitura 
nos coloca frente a uma tensão latente por toda a narrativa: o 
narrador recebe uma ligação informando-o sobre um acidente 
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de carro, envolvendo seu pai, seu tio, sua irmã e seu filho; a 
informação era que havia apenas uma vítima, a qual, no entanto, 
não havia sido identificada. Assim, o narrador passa a vivenciar 
a perda antes mesmo de saber ao certo quem se tinha perdido.

O conto inicia com reticências, a expressar a suspensão de 
uma notícia aos pedaços:

[...] não, não podia ser, se as lembranças vinham 
pedacinhos, misturadas como o sol e sombra, 
as boas e as más, aquela ia ser uma que não 
fazia parte desse mundo, a notícia chegava, na 
voz do policial rodoviário, de um território de 
fábulas, uma hipótese impensável pra qualquer 
um da família, tanto que ele, o celular colado à 
orelha, ouvia as perguntas e as respondia como 
se falassem com outra pessoa, não, não era 
verdade, tinham saído os quatro ainda a pouco 
[...], o pai, começo de todos, e o tio, o tio ao lado 
dele, quase sósia [...], e a irmã, que era antes de 
tudo aqueles olhos azul-turquesa [...], e o menino, 
o seu menino, meu Deus, só nove anos, não, não 
podia ser, a realidade tremia inteira nele [...]. 
(CARRASCOZA, 2021, p. 17-18)

A temática da perda e da ausência confere os tons destas 
tramas. No conto “Relva”, temos:

[...] eu não tenho como represar essa correnteza 
que me atordoa, como se você, depois de morrer 
de repente, André, de repente renascesse para 
me pedir que receba o seu filho; se um filho 
meu vier um dia estudar na capital, gostaria que 
morasse com você, é o que ouço novamente na 
sua voz daquele tempo, meu irmão, a voz que 
guarda os seus gritos de menino, quando juntos 
brincávamos de queimada no quintal da nossa 
infância, a voz que represa hoje o seu silêncio nos 
meus ouvidos. (CARRASCOZA, 2021, p. 47)
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Nos segundos fios, as histórias refletidas se apresentam ao 
leitor por meio dos mesmos fluxos contínuos do pensamento e 
da memória, a anunciar a ausência, intrínseca na superfície da 
temática e nas estratégias da própria escrita.

O instrumento romance, com começo-meio-
fim, não faz sentido diante da quantidade de 
informações de hoje, ficou obsoleto. Minha opção 
pelo fragmentário foi uma provocação mesmo 
[...]. Quero colocar em xeque estas estruturas 
[...], questionar por meio do conteúdo e da forma. 
(RUFFATO apud SCHOLLHAMMER, 2011, p. 55)

É possível perceber a fusão entre forma e conteúdo no 
conto “Nuvem”. Podemos observar os rastros de ausência nas 
quebras de linhas, nas palavras em suspensão, a diagramação da 
escrita a simular a própria nuvem que passa e se dissipa, assim 
como a visita do filho do narrador, que apesar de anunciada, 
será também dissipada no decorrer da trama:

No conto “Vidente”, temos o narrador que se apresenta 
como alguém que está constantemente antecipando a partida 
de alguém, por meio de visões e percepções do que ainda está 

O telefone tocou outra vez. Antes de atender, 
Marcos, que mirava o céu, 

Viu uma nuvem, 
E pensou em Mateus, 

Enquanto ela 
(o menino também a via) se afastava 
lentamente com o vento para bem longe 
dali. 

(CARRASCOZA, 2021, p. 88-89) 
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por acontecer. A angústia trazida por tais visões, a anteciparem 
perdas, se manifesta pelo uso de uma pontuação expressiva: a 
interrogação seguida da vírgula. Nas linhas finais, o narrador, 
confuso com uma sucessão de visões, diz: “o mundo está girando, 
eu vejo o rosto de muita gente, quem será?, passo a língua sobre 
o lábio e sinto o grosso do sangue, e, então, eu entendo, eu 
entendo, tantas perdas de uma só vez [...], sou eu, sou eu que 
estou indo embora” (CARRASCOZA, 2021, p. 107).

Em “Negócios”, o narrador percebe os problemas 
financeiros vividos pela família ao ver seu pai ser conduzido por 
oficiais de justiça e, após ouvir conversas dos pais às escondidas, 
percebe que a família precisará vender bens para saldar dívidas 
e, para isso, algumas rupturas se farão necessárias. A escrita se 
construirá a partir do uso do pretérito imperfeito e do futuro 
do pretérito, a nos apresentar os ecos das ausências, presentes 
nas memórias de um passado constantemente inacabado e da 
impossibilidade de um futuro que está preso a estes fragmentos 
de vida que não foram reconstituídos na vivência da personagem: 
“Não devia agir daquela maneira, dissimulada, mas senti que, 
ante a circunstância, se fosse descoberto, seria perdoado [...]. 
Assim, o menino mais velho – que então eu era – descobriu como 
funciona o mundo dos negócios” (CARRASCOZA, 2021, p. 99).

Ao se entrelaçarem, os fios da narrativa constroem o 
tecido das vivências que, por meio dessas estratégias da escrita, 
materializam e encenam a perda e a ausência.
 A escrita artesanal e a metaficção implícita

O trato artesanal com a escrita, em Tramas de meninos, é 
evidenciado na construção da obra: a ruptura com a linearidade, 
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o enredo rarefeito, a constante presença do fluxo de consciência, 
dentro de uma escrita fluida, com poucos pontos finais, com 
a presença de tempos verbais que acentuam o inacabamento 
da própria narrativa das vivências, trazidas do passado para o 
instante presente a fim de tornar possível o que está por vir.

Todos os elementos outrora citados revelam algumas 
tendências da produção contemporânea. Para Linda Hutcheon, 
trata-se da “maneira como nossos diversos sistemas de signos 
proporcionam sentido a nossa experiência” (1991, p. 13), a 
contradição e problematização dos discursos pós-modernos 
constroem a leitura e interpretação da realidade que nos cerca e 
“nunca oferece respostas que ultrapassem o provisório” (1991, 
p. 13).

No campo da transitoriedade, a escrita se encena em 
processo, a se construir na interconexão narrador-escrita-leitor. 
Desta forma, a narrativa se desnuda frente ao leitor por meio de 
comentários e reflexões sobre a linguagem que a constitui. A este 
desnudamento dos processos de construção da própria escrita, 
que agora se apresenta como tema e objeto da narrativa, deu-se 
o nome de metaficção, isto é: “ficção sobre ficção – isto é, ficção 
que inclui dentro de si própria um comentário sobre sua própria 
narrativa e/ou identidade linguística” (HUTCHEON, 1984, p. 1).

De acordo com Hutcheon (1984), a escrita metaficcional 
coloca como questionamento as fronteiras existentes entre o 
mundo real e o ficcional, fazendo com que o leitor esteja ciente 
de estar lendo um texto fictício, porém mesmo assim aprofundar 
e deleitar-se no texto lido. Enquanto escreve, a voz narrativa 
constrói um mundo ficcional similar ao do “real”. Apenas por 
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meio de um discurso bem estruturado é que a ficção se torna 
verossímil para o leitor. É seu papel, conforme explica Waugh, 
completar as lacunas que a ficção não consegue suprir, enquanto 
usufrui a leitura (WAUGH, 2001). O leitor, neste sentido, se torna 
ativo dentro do processo de construção ficcional, precisando 
reunir os fragmentos, construir elos e entender o que está sendo 
escrito nas diversas camadas de fios que tecem a história.

No conto “Começos”, o narrador fala sobre a aguardada 
visita de seu filho. Ao desfrutar da presença um do outro, o 
narrador faz a seguinte reflexão: “Um dia não estaríamos mais 
ali; mas enquanto estávamos, podíamos usar as palavras — para 
isso haviam sido inventadas —, podíamos com elas disfarçar a 
alegria quase insuportável de ter de novo, à nossa frente, um ao 
outro” (CARRASCOZA, 2021, p. 12).

As palavras se tornam instrumentos nas mãos do narrador 
e do leitor, suas funcionalidades e estratégias discursivas serão 
expostas, revelando-se em seu caráter de ficção, ao mesmo 
tempo que se misturam com o cotidiano, representação do real, 
em curso na narrativa. Ao refletir sobre a linguagem, o leitor 
é levado a compreender a escrita das vivências, a leitura do 
indivíduo que enuncia e seus processos de construção subjetiva 
por meio da linguagem.

Escrever torna-se uma maneira de reinventar o próprio 
mundo, de reconstruir as próprias vivências, remontando os 
fragmentos de si espalhados no mundo e no outro. Desta 
forma, “a autorreflexão é implícita; ou seja, ela é estruturada, 
internalizada no texto” (HUTCHEON, 1984, p. 31).

O esvaziamento do enredo e da escrita abre espaço para 
uma narrativa que reflete sobre si mesma, que desnuda seus 
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processos de construção, à medida em que todas as coisas que 
existem são construídas por meio de discursos: “os comentários 
e reflexões sobre a escrita, melhor, sobre o modo como se vai 
escrevendo, permite a entrada do leitor nos bastidores da ficção, 
guiando-o através de um universo onde, até então, lhe era 
praticamente vedada a entrada” (ARNAUT, 2002, p. 129).

Avançamos uns passos, ainda sem entregar um 
ao outro sequer uma palavra, talvez porque 
nenhuma se ajustasse ao gênero da nossa aflição, 
ou porque todas as palavras sejam só fagulhas do 
incêndio que nos inflama e que jamais seremos 
capazes de dimensionar para quem está sob o 
signo da água; seguimos pela calçada erma, rente 
ao casario colorido, enquanto silenciosamente (a 
cigarra interrompera sua febre) nossa harmonia 
familiar desabava lá atrás, como uma árvore que, 
fingindo fortaleza, é arrancada com facilidade 
pelo vendaval [...]”. (CARRASCOZA, 2021, p. 54)

Nos limites entre a palavra e o silêncio que a entrecorta 
e permanece nas sombras do que não é dito, a narrativa se 
constrói. Na contradição que há entre a impossibilidade do 
dizer frente aos limites da própria palavra e a necessidade de se 
aproximar de um real que só pode ser alcançado por meio dela.

Vai ser a festa da década, ele vaticinava, e todos 
riam, menos eu, eu que já começava a sentir 
saudades dele e queria tanto lhe dizer umas coisas 
que, de certa forma, eu já havia dito com meus 
atos ao longo da vida, mas em certas ocasiões só 
as palavras, que nos impõem fronteiras e tentam 
margear os nossos sentimentos — e, contudo, 
sempre restará, entre nossos dedos, não mais 
que umas gotas, já evaporando —, só as palavras, 
com seu mel ou veneno, podem chegar aos 
recônditos da verdade, e, ao contrário, pra que 
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o pai, e ninguém em casa, desconfiasse de nada, 
comecei a me afastar dele, antes que a sua morte 
consolidasse o nosso definitivo distanciamento; 
duplamente penosa é a convivência com alguém 
cuja hora exata da partida sabemos [...]”. 
(CARRASCOZA, 2021, p. 103)

A palavra e o silêncio são matérias constitutivas da 
subjetividade a ser recuperada dentro da narrativa, assim, narra-
se para trazer novamente à existência o que foi vivido, a fim de 
reconstituir os pedaços de memória e reconectar o indivíduo 
consigo mesmo por intermédio da linguagem.
Considerações em processo...

Como vimos, as marcas presentes no contexto pós-
moderno são: a desconstrução do eu, a fragmentação e a 
profunda contradição interior de um indivíduo e de uma 
humanidade, sempre à beira do caos. Para retornar a si, torna-
se essencial a reinvenção do próprio mundo, a compreensão da 
experiência, a rodear o cotidiano de um indivíduo sempre por se 
construir e reconstruir.

A fim de alcançar a plena realização, a consciência 
humana procura por um retorno ao lugar da queda, ao lugar 
em que se desintegrou, de alguma forma. Assim, a presença do 
passado torna-se comum à medida que ele se apresenta como 
o instrumento de reconciliação entre o homem pós-moderno e 
os pedaços de si deixados ao longo de suas experiências com o 
mundo e com o outro. A narrativa é conduzida pelo fio de uma 
memória em constante mutação, pois as experiências vividas 
retornam sob novas e diversificadas imagens, flashes, fragmentos 
cuja integralidade podem reconfigurar o passado de acordo com 
as intenções da escrita e da reescrita das lembranças.
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Não há mais terreno seguro e totalmente confiável, não 
há mais certezas únicas e irrefutáveis, o que há são verdades 
alheias, ecos de vozes que perpassam as reminiscências. Na 
busca por uma verdade capaz de justificar a existência humana 
e as situações de ruptura vividas pelos personagens, escritor, 
leitor e escrita se misturam a fim de repensar o humano como 
um ser em constante processo de criação e reinvenção de si e 
do mundo.

Uma vez que a vida e a arte estão devidamente fundidas, 
a mensagem poética se configura como universal, pois cada 
leitor ou espectador será provocado a prosseguir a reescrita 
da sua própria versão do real, da sua experiência, dentro de 
processo em que o contato com o que é “verossimilhante” se 
torna particular e mais significativo. A escrita se torna, assim, 
uma oficina de criação, em que o narrador desnudará o processo 
de produção da escrita e a maneira como a obra se dirigirá ao 
seu receptor, leitor.

A presença do outro, portanto, em toda a extensão da 
obra de Carrascoza, demonstra que a construção do indivíduo 
no contexto atual não pode se desvincular de um processo 
(consciente ou inconsciente) de alteridade. A relação entre o eu 
e o outro se dá tanto no nível dos personagens quanto do leitor, 
aquele que assiste à encenação da escrita e se sente provocado a 
participar dela, reescrevendo-a para si. Há sempre uma espécie 
de travessia a ser feita pelos personagens em busca de se 
reconciliarem consigo mesmos e com seus universos de perdas. 
Neste caminho proposto, a (re)constituição da identidade se dá 
na relação com o outro, na mistura entre os seres, na convivência 
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diária de aprendizado da leitura maior a ser realizada pelos 
personagens e pelo leitor (implícito) no decorrer da escrita: a 
leitura do humano e de tudo o que está escrito no rodapé de 
sua rotina.
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SOBRE FICÇÃO E REALIDADE: O OLHAR 
DO SONHO EM UMA ESCURIDÃO BONITA, 

DE ONDJAKI

Álex Mateus Firmino Barbosa 

Rosângela Neres Araújo da Silva

Ficção e realidade: uma simbiose literária
Os espaços que podem ser aproximados entre a ficção e a 

realidade são algumas das mutações que a literatura tem trazido 
em seu texto, pensando, para então, no solo hodierno. Observa-
se que um meio de tornar esses espaços possíveis está nos 
elementos que são acrescidos ao texto e o seu suporte, como, o 
que nos interessa aqui, o livro.

Em um primeiro momento, pensando o texto literário, 
essas vistas mutações são colocadas por Perrone-Moisés (2016), 
que assinala como sendo tendências contemporâneas do que 
têm ocorrido nesse texto. Como lugar de análise colocado pela 
pesquisadora temos uma discussão sobre a metaficção, que 
traz possibilidade e acentua o caráter significante da linguagem 
literária.

Dessa forma, tal acentuação dar-se-á pela inserção de 
outros elementos que subjazem na realização da metaficção. 
Bernardo (2010, p. 9), ao questionar o leitor, pontua que a 
metaficção trata-se “de um fenômeno estético autorreferente 
através do qual a ficção duplica-se por dentro, falando de si 
mesma ou contendo a si mesma”. Embora sendo discutido como 
recurso na entendida “modernidade tardia” por Perrone-Moisés 
(2016), ambos marcam a recorrência dessa duplicação em outras 
obras anteriores.
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Então, “seria mais justo dizer que essa tendência 
autorreferencial da literatura se acentuou na modernidade e 
se tornou mais frequente na modernidade tardia” (PERRONE-
MOISÉS, 2016, p. 114). Faria (2012), ao revisitar esse recurso, 
observa que a tendência de um texto ficcional que se volta em si 
mesmo, sendo, uma ficção dentro da ficção, é registro posto na 
História da Literatura desde o século XVI, no Ocidente.

Sobremaneira, é necessário notar que este recurso que 
concebe uma duplicação da ficção em si mesma, uma ficção que 
vê a ficção, marca a realização de uma tendência autorreferencial. 
As discussões sobre a metaficção, ainda, perpassam algumas 
considerações que versam em instâncias da realidade e da ficção.

Para um texto ser considerado ficcional, será levado em 
consideração a relação dessas instâncias, caracterizando uma 
reação contrária à ficção realista (FARIA, 2012), ocorrendo uma 
quebra do contrato de representação (ou aproximação) do real 
que é reconfigurada.

Dessa maneira:
As narrativas metaficcionais [...] utilizam, via 
de regra, um espectro mais amplo de técnicas 
narrativas e discursivas, como os comentários 
intrusivos do narrador que se dirige diretamente 
ao leitor, o uso de recursos intertextuais 
(paródias de outros textos, gêneros e discursos), 
a experimentação tipográfica, a presença de 
múltiplas vozes narrativas e de diferentes 
camadas de leituras [...].
(BELMIRO; ALMEIDA, 2018, p. 156)

Observemos as incursões que a obra nesse bojo pode 
trazer. É certo que a multiplicação de vozes neste outro texto é 
uma das características que a literatura infantil e juvenil conduz 
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no texto contemporâneo, marcando uma distância significativa 
com a produção de cunho moral e/ou pedagógico de outrora.

Conforme perceberemos, a experiência tipográfica, como 
posto na citação, nos termos de livros destinados ao público 
infantojuvenil, é de presença marcante no constructo do 
artefato artístico-literário, podendo ser lido no livro um todo 
significante, desde a capa até o alinhamento do texto no interior 
da obra. Assim, o texto literário – verbal – será um elemento no 
constructo formado.

É pertinente observar as possibilidades de leitura que 
se poderão fazer no interior desse texto por meio de recursos 
linguísticos que duplicam a ficção na ficção, sendo permitida a 
localização também de pontes intertextuais, por exemplo; mas, 
as camadas de leitura também serão possíveis de realizarem-
se adjacentes à ficção ali escrita, tomando, assim, como 
acentuamos, o livro ilustrado como também instância narrativa.

Entendamos que o texto metaficcional possibilita outras 
leituras que serão significativas e, para assim se fazerem, 
convidam o leitor a construir as permitidas sugestões que o 
tecido narrativo contempla e sugere, enquadrando o caráter 
ficcional em primeiríssimo plano, (re)movendo a visão de uma 
representação da realidade.

Suspenso o amparo com a realidade empírica, o texto 
literário metaficcional fará incursões de potencial significante, 
construindo lugares subjetivos que produzirão camadas de 
leituras dentro da própria obra e, nessa direção, rompendo com 
as estruturas canônicas anteriores.

Isso demarca mudanças estruturais na obra juvenil na 
contemporaneidade. Pode-se citar, a partir de Navas (2015, p. 
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85), “fragmentação, quebra da linearidade, intertextualidade e 
o desnudamento do processo ficcional são elementos” desta 
outra proposta literária. Em vias disso, o livro juvenil pode ser 
tomado para observá-lo também como uma instância narrativa.

O projeto gráfico, as fontes, as dobras de página e a cor das 
folhas são exemplos de nuances que participam do constructo 
narrativo, dessa maneira, abrindo espaços para comentários 
metaficcionais (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011). Nesse ínterim, 
Belmiro e Almeida (2018) observam a apropriação de expressões 
artísticas na elaboração de obras para o público infantil, como a 
pintura, o cinema, a fotografia e o design gráfico.

Esses constituintes contribuem para uma revisão do lugar 
do leitor, que não mais será um sujeito preso numa leitura 
linear de códigos verbais, mas um ser que é acionado pela obra 
na construção dos sentidos e leituras. O livro torna-se, neste 
movimento, uma invenção, um veículo que está posto sob 
significantes que estarão no vir-a-ser. Nisto,

a incorporação desses elementos na estrutura 
narrativa contribui, decisivamente, para o 
redimensionamento do papel de participação do 
leitor na (re)construção do texto literário, o qual 
é convidado a participar, a reescrever, a revisitar 
outros textos. [...] o leitor é convidado a resolver 
ambiguidades criadas pelo texto, a conectar as 
diferentes partes da história, a integrar vozes 
distintas que se fazem ouvir, a reconhecer as 
referências intertextuais que a ele se apresentam, 
a sair da narrativa e colocar-se em uma posição 
distanciada. (NAVAS, 2015, p. 85)

Por meio disso, observamos a possibilidade desses 
elementos convocarem o leitor, acionando-o, para construí-los 
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nas demais camadas de leitura que a obra metaficcional instaura, 
coloca ou permite. Nessa direção, buscaremos observar o 
projeto gráfico, focando em especial as ilustrações, como espaço 
de metáforas de autorreferencialidade no texto juvenil.
Metaficção e ilustração: as metáforas da 
autorreferencialidade

Temos visto como a questão do caráter ficcional é um lugar 
exposto quando o texto se volta a si. Como Belmiro e Almeida 
(2018) trazem, pontuando os comentários intrusivos do narrador, 
as pontes intertextuais estabelecidas e outros elementos 
colocados, percebemos que esses recursos metaficcionais, a 
ficção fazendo menção à ficção, são permitidos por meio do 
código verbal.

Pensando no fazer-se ficção falando sobre ficção e 
considerando o livro como uma instância narrativa, é possível 
aproximar e recolocar como as ilustrações nos livros fazem, 
tendo em vista sua relação com a narrativa, contato e voltam-se 
à ficção. Nisso, por meio da autorreferencialidade, as ilustrações 
são lugares de realização da metaficção.

Como afirmam Nikolajeva e Scott (2011, p. 288):
Metaficção é um dispositivo que busca destruir a 
ilusão de uma “realidade” por trás de um texto e em 
seu lugar enfatiza a ficcionalidade. Os elementos 
metaficcionais no verbal focam deliberadamente 
seu caráter de construção literária, e depois 
levantam questões sobre a relação entre ficção 
e realidade. Nos livros ilustrados, as imagens 
abrem amplas possibilidades para comentários 
metaficcionais.

Nas imagens, como se é posto, ocorrerá um direcionamento 
de amplas possibilidades para comentários metaficcionais, como 
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a possibilidade de um estabelecimento de relação com o texto 
(referenciando-o); ou seja, a imagem fazendo um diálogo com 
o texto verbal dentro do livro – suporte dessas linguagens. É 
permitido, assim, que o leitor construa, desconstrua e reconstrua 
significados outros que ficam aquém quando pensando sobre 
uma estrutura narrativa convencional.

Observa-se, assim, o que Perrone-Moisés (2016) assume 
quando aponta, ainda que pensando no código verbal, a 
autorreferencialidade como um meio em que o ficcionista elege 
o próprio produto como representação, distanciando-se do 
movimento anterior através do qual o mundo era tomado como 
referência – aspecto mimético –, logo, realista.

Pensar a ilustração na literatura infantil e juvenil é, nesse 
movimento, perceber a imagem como espaço também narrativo, 
configurando o livro como um todo, logo, permitindo que todos 
os elementos nele sejam espaços narrativos e lugares de leitura. 
Assim sendo, os livros ilustrados possibilitarão “a criação de 
contrastes, paródias, autorreferência e tantas outras formas de 
explicitação dos processos de construção do texto narrativo” 
(BELMIRO; ALMEIDA, 2018, p. 154).

As possíveis camadas de leituras que serão colocadas a 
partir do dispositivo metaficcional atestarão a incompletude da 
obra, um todo já significado e linear, permitindo quebras que, 
como sinalizamos antes, vão requerer que o leitor seja acionado 
na junção desse quebra-cabeça, jogando com e nas construções 
e reconstruções de significado.

A presença da ilustração no texto infantil e/ou juvenil 
também trará outros aspectos que merecem atenção:
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Os meninos e as meninas podem iniciar a 
aprendizagem da linguagem visual através dos 
livros ilustrados: a forma, a textura, o traço, 
o ritmo, o cromatismo, as maneiras de usar 
a cor para representar o volume ou a luz, a 
composição, a perspectiva etc. Assim, se os ajuda 
a fixar-se nela, podem aprender as possibilidades 
expressivas da ilustração segundo a técnica 
empregada ou distinguir os recursos mais 
frequentes. (COLOMER, 2017, p. 268)

Como exposto acima, um contrato com o leitor pode estar 
presente. Ele, o leitor, iniciará um jogo de possibilidades com o 
livro ilustrado, construindo as significações, como pontuamos. 
A questão central, agora, pensando a relação texto verbal – 
ilustração no livro juvenil – será observar como as ilustrações 
estabelecem relação com o texto narrado.

Um dos pontos marcados por Colomer (2017) é a 
aproximação do leitor mediada pelas ilustrações, que servirão 
como instâncias de comunicação com o leitor, permitindo aquele 
jogo posto acima. Nessa direção, constrói-se que a ilustração 
estabelece com a narrativa algumas relações: a) sintática, b) 
semântica e c) pragmática (SANTAELLA, 2012).

Observando a relação semântica, vemos que “a relação 
entre texto e imagem investiga a contribuição dos elementos 
verbais e imagéticos para a combinação de uma mensagem 
complexa” (SANTAELLA, 2012, p. 112), mensagem essa que 
entendemos que poderá se realizar no todo narrado, numa 
continuidade recíproca de imagem e texto.

Também a imagem poderá figurar a linguagem verbal 
posta, referenciando-a. A expressão do texto literário pode ser 
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referenciada pela ilustração colocada, figurando a linguagem. 
A textura das palavras como importante no valor literário de 
uma obra, como sugere Colomer (2017), será semiotizada pela 
ilustração.

Uma consideração de Bernardo (2010), diante disso, 
é salutar na exemplificação desse movimento que o texto 
metaficcional se faz e constrói: “uma ficção se encontra dentro 
da outra – e uma nunca é a simples representação da outra, mas 
outra coisa” (p. 88). Notamos, assim, como vai sendo estabelecido 
abismos dentro de outros abismos e, ainda que sendo referência 
de um outro no mesmo artefato, já não é a mesma coisa. Ou 
seja, ainda que a ilustração seja uma referência ao texto, ela em 
si mesma já é outra coisa.

Essa permissão, deste modo, contribuirá além de uma 
contiguidade do texto verbal, mas, como pontua Colomer (2017), 
a imagem poderá “confirmar, expandir, analisar, contradizer, 
resumir ou acrescentar novos significados àquele contado pelo 
texto”, pensando assim como a imagem, tanto quanto o texto, 
por meio de seus próprios recursos, ofertará ao leitor lugares 
significativos para – e na – leitura.

A partir dessas discussões, na proposta autorreferencial 
que a ilustração no texto infantojuvenil pode fazer, realizando-se 
pelo espaço metaficcional, notamos a possibilidade da existência 
de múltiplos lugares significantes e significativos neste texto, em 
movimentos que apontam uma coisa, mas também já trazendo 
em si outros significados que abrem abismos na ficção.

Esses lugares, que demandarão o leitor para a construção 
de significados, requererá uma atenção e interação na e com 
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a obra metaficcional. O olhar será necessário e imperioso; não 
uma leitura rápida e desinteressada, mas um olhar atento, 
curioso, que esteja na imanência do poético.

A sensibilidade visual para com o projeto gráfico produzirá 
uma leitura ativa e o leitor desenvolverá uma experiência 
sensível de leitura. Tomar, assim, as ilustrações como instâncias 
na narrativa convoca a carência de um olhar atento: “Uma 
profunda mutação acontece quando passamos da experiência 
de ver – do olhar – à explicação racional dessa experiência – ao 
pensamento de ver –, quando passamos da percepção ao juízo” 
(CHAUI, 1988, p. 45).

Além de acionar o leitor em uma travessia de ajuntamentos 
de significados, o constructo metaficcional feito pelas ilustrações 
demandará um olhar que experimenta, um olhar de sensibilidades 
que perceba nesses elementos a permissão da experimentação 
do sensível, do simbólico e, bem como, do poético, em um 
estado de fazer-se.

Com essas considerações colocadas, observaremos como 
o caráter autorreferencial de uma narrativa metaficcional é 
realizado, percebendo como a ilustração captura o poético 
do olhar e do sonho no livro Uma escuridão bonita (2013), de 
Ondjaki, nome artístico de Ndalu de Almeida, nascido na cidade 
de Luanda, Angola. Na obra, com ilustrações de António Jorge 
Gonçalves, vemos impressos o sentimento e o sonho juvenil, no 
ensaio do primeiro beijo, na descoberta dos afetos, quando a luz 
falta de repente e a escuridão exige outras formas de enxergar 
a realidade.
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Contemplando o sonho de Uma escuridão bonita
O anseio juvenil do primeiro beijo e a vastidão de uma 

noite sob as reminiscências da escuridão é o que contempla 
a obra de Ondjaki, Uma escuridão bonita (2013). O texto traz 
dois jovens, em companhia de mosquitos, morcegos e os sons – 
numa sinestesia – que permitem os sentidos capturarem quando 
a ausência da luz é posta em diálogos poéticos, amenos e que 
desvelam alguns dos anseios e caracteres juvenis, tais como: a 
imaginação, o sonho, a doçura, a paixão.

A falta da luz é o que reinaugura a narrativa: “A luz faltou 
de repente” (ONDJAKI, 2013, p. 11). Reinaugura, pois, irrompida 
pelo texto verbal, a configuração tipográfica do livro antecipa 
e abre espaços para uma significação primeira, mesmo que 
flutuante, sobre a escuridão da ausência da luz.

A capa da obra já traz uma sugestão da ausência de luz 
pelos contrastes que se estabelecem na presença abrangente do 
preto que abre lugar para as sombras de dois pés.

Figura 1 - Capa do livro

Fonte: reprodução pelos autores.
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A cor que o título da obra traz, amarelo, não é solar, é o 
apontamento do sonho e do que resiste ainda que a luz não 
esteja. O amarelo também aponta para a semiose da chama da 
vela presente no livro e do jato primário de luz na escuridão. Ao 
fechar e abrir os olhos, o que se vê é um feixe de cor amarela, 
primeiro tom alcançado pelo olho humano, na entrada de luz 
pela retina, cor em semiose com o escuro preto. Além disso, o 
amarelo é uma das cores primárias, representativa da infância/
juventude, e das descobertas, porque misturada a outros tons 
origina novas cores:

Nessa escuridão de melodia doce ou silêncio 
quente, entre zumbidos de mosquitos e o cheiro 
dos fósforos a acender a primeira vela dentro 
de casa, ganhei coragem na voz e falei: tu não 
achas que as pessoas são uma coisa tão bonita? 
(ONDJAKI, 2013, p. 13, 15)

A capa já semiotiza o jogo de luz e sombra, nisso, contrastes 
pontuais que se colocam quando a luz é ausência. Em contorno, 
os olhos do leitor poderão perceber, no concreto da palavra, os 
abstratos que o narrador-personagem captura na escuridão que 
está posta. O olhar, assim, neste texto terá uma fundamental 
importância:

Porque cremos que a visão se faz em nós pelo 
fora e, simultaneamente, se faz de nós para fora, 
olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e trazer o 
mundo para dentro de si. Porque estamos certos 
de que a visão depende de nós e se origina em 
nossos olhos, expondo nosso interior ao exterior, 
falamos em janelas da alma. (CHAUI, 1988, p. 33)

A reflexão sobre a visão/olhar que temos acima é um ponto 
importante para anotarmos sobre o corpus. O que o narrador-
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personagem anuncia é a percepção, sinergia, do momento e a 
ressignificação de um olhar que se acostumou com uma luz, uma 
ressignificação da escuridão e, não menos importante, a captura 
do lugar de si, das vozes e sentires de sua idade, pois “quem 
olha, olha de algum lugar” (CHAUI, 1988, p. 35).

A sensibilidade que percebemos no olhar do personagem 
é também um anúncio que aciona o leitor e parece sugestionar: 
demore seu olhar aqui, “afinal uma pessoa também pode dizer 
coisas sem ser com a voz de falar” (ONDJAKI, 2013, p. 16). 
Entendendo como um constructo metaficcional, a obra vai se 
fazendo em todos os seus elementos, como a capa que anuncia 
a escuridão e confirma o texto verbal, na formação de seu 
constructo artístico, logo, simbólico.

A escuridão enunciada na capa faz-se constante em toda 
a obra: as páginas, com fundo preto, trazem as ilustrações de 
António Jorge Gonçalves que contrastam e se fazem existentes, 
“normalmente o fundo da página é branco. É um espaço 
abstrato que oferece um amplo campo à ação e que favorece 
a concentração na cena, ressaltando o texto e a imagem. Mas, 
algumas vezes, o branco do fundo toma corpo” (COLOMER, 2017, 
p. 279).

Dessa construção, observamos o corpo, como aponta a 
autora, sendo um espaço significante e de leitura, constituindo 
outra camada quando a cor preenche o espaço da moldura do 
livro. Da cor preta que encobre toda a obra, vai além da marcação 
das cenas à noite e da falta da iluminação: é a significância de 
tudo que é lumiar aparecer, como as estrelas, os pirilampos, o 
sonho ou o desejo.
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O olhar – se acostumando com a escuridão – começa a 
capturar as margens de tudo:

Figura 2 – A captura inicial

Fonte: reprodução pelos autores.

Na figura 2, percebemos um exemplo da proposta de 
ilustração. Há pouco, na narrativa, a luz faltou e o narrador 
está observando o outro, seu par, seus olhos ainda não se 
acostumaram com a recente ida da luz. A não nitidez da figura 
também traz um conteúdo estético e simbólico, porque recobra 
as figuras que são sombras na escuridão ao redor do personagem: 
“Nessa ausência de luz, ela olhava para mim, numa travessia de 
escuridão e cheiros. Tinha uns olhos bonitíssimos” (ONDJAKI, 
2013, p. 16).

No texto narrado em primeira pessoa (eu), faz-se também 
uma instituição semântica com a ilustração, no qual ambos os 
lugares de leitura constituem um continuum na narrativa, basta-
nos observar a figura 2 e a citação acima. É possível perceber 
com isso que
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nos livros ilustrados o texto e a imagem dizem 
e mostram algo. É sua função linguística e 
icônica, respectivamente. Mas, para responder 
a um propósito artístico, a atenção se encontra 
direcionada em como o dizem e como o 
representam, ou seja, no plano da expressão 
literária e plástica. As letras do texto podem 
invadir o campo icônico e ter uma função 
plástica se se joga com a forma das letras ou 
se se distribuem perseguindo um desenho 
determinado.
(COLOMER, 2017, p. 270 – grifos da autora)

No constructo narrativo, a distribuição do texto e da 
imagem não são lineares. Apresentam uma descontinuidade, o 
que parece semiotizar os sentires juvenis no espaço da existência 
e, especialmente no evento narrado, os anseios da partilha que 
perpassam e rompem o que poderia ser apenas a ausência da 
iluminação, mas é a possibilidade do sonho, as metáforas da 
partilha: “Fosse de esquecimento ou não, a mão dela tinha ficado 
ancorada na minha, concha e búzio nesse silêncio inventado 
pelos anjos. No brilho aceso do Universo, um candeeiro-
estrela alumiou mais forte que os outros – em celebração de 
ofuscamento” (ONDJAKI, 2013, p. 40).

O sensível e o poético são tônus significantes na travessia 
da obra. Os olhos, como coloca Chaui (1988), são janelas da 
alma. A autorreferencialidade que a obra faz em si mesma, do 
texto verbal ao constructo visual, torna quase que concreto o 
olhar demorado do jovem naquele momento. A palavra captura 
o sentir, mas o olhar é o que conduz o sensível.

Chaui (1988, p. 58) ainda imprime uma leitura importante 
sobre o olhar que é concreto na obra: “O sensível, carne do 
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mundo, é interioridade e exterioridade, é laço que nos enlaça às 
coisas enlaçando nossa mobilidade à delas e nossa visibilidade à 
delas. É comunidade originária de onde nascemos por segregação 
e diferenciação”. É um movimento do interno do personagem 
que vislumbra o sonho.

Abre-se, com isso, os anseios de um jovem no instante da 
paixão, na imanência do primeiro beijo e todas as impermanências 
que o escuro esconde e expõe. Demanda-se, com isso, que o 
leito esteja atento ao constructo narrativo, pois o sensível vai 
capturando gostos, cheiros, vontades que estão expressos na 
carne da palavra e que não se escondem, ainda sob a ameaça 
da escuridão.

Uma quebra de expectativa é colocada com a chegada da 
avó (figura 3). É possível notar que a ilustração perpassa a página; 
a página dupla funciona como um enquadramento, um todo de 
significados. Ocorre, nesse entremeio, uma complementariedade, 
o texto e a imagem são colocadas numa simbiose artística, logo, 
engenhando um pouso significativo (SANTAELLA, 2012).
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Figura 3 – Um outro

Fonte: reprodução pelos autores.

A noção de enquadramento, que se faz pela teorização do 
emolduramento, é “central à teoria da metaficção” (NIKOLAJEVA; 
SCOTT, 2011, p. 292). Na figura 3 (como também em boa parte 
da obra), as páginas duplas capturam as cenas da narrativa e, 
em contiguidade, constroem um quadro enunciativo que se faz 
potencial significante tanto na imagem quanto no texto verbal.

Novamente, notamos com isso a proposta imagética 
que captura o momento, chamando o leitor para o instante da 
narrativa. Entre os anseios que a noite escura instaurou nas 
percepções juvenis, a escuridão abriu espaço para a imaginação: 
a existência do Cinema Bu.

Quando a avó do narrador-personagem chega (figura 3) e 
quebra a expectativa, falamos do instante de espera do Cinema 
Bu: “Eu não sabia se devia explicar o que era o Cinema Bu, ou se 
devia deixar que ela descobrisse” (ONDJAKI, 2013, p. 62). Como 
descobriremos, é a investigação das imagens que se forma em 
uma parede branca quando um carro, com o farol acesso, passa.

A poesia da imaginação como um lugar também da espera: 
“Há coisas que entram pelos nossos olhos e que chegam aos 
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nossos corações sem palavras de explicação” (ONDJAKI, 2013, p. 
62). O subjetivo, assim, carne da imaginação, é tomado dentro da 
narrativa, fazendo-a voltar-se a si mesma (cerne da metaficção), 
pois à medida em que o leitor vai construindo seu horizonte 
leitor, os personagens acionam suas imagens mentais, acionam 
a esperança e o sonho:

Eu olhava a parede branca como se já pudesse 
ver algo. Sem saber, ou talvez já sabendo, só 
esperava que um carro de faróis acesos iniciasse 
a magia. Esperava também que as estrelas do céu 
inventassem uma poeira nova. Não tinha voz de 
falar. Vi, como plumas dançantes, as pestanas 
dela a pentearem a noite. A mão dela voltou a 
tocar a minha. (ONDJAKI, 2013, p. 76)

As incursões nos anseios do jovem são pontuadas no 
texto, uma expectativa no acontecimento do Cinema Bu, que 
estava no instante do inédito. Com o tecer dos pensamentos 
juvenis, vamos tecendo uma espiritualidade enigmática de uma 
existência poética que se demora, espera e inaugura sentidos 
para ele. Sentido esse que não é usurpado pela escuridão, pois o 
“olhar apalpa as coisas, repousa sobre elas, viaja no meio delas” 
(CHAUI, 1988, p. 40).

E é nessa toada que o olhar do jovem vai repousando na 
expectativa do Cinema Bu, que, como descobre-se na próxima 
página, está prestes a acontecer: “Eu desejava que acontecesse 
a magia do Cinema Bu para viajarmos, soltos, entre o que ainda 
é sonho mas já consegue ser acontecimento” (ONDJAKI, 2013, 
p. 80).

Desta forma, temos:
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Figura 4 – O instante do Cinema Bu

Fonte: reprodução pelos autores.

Como anunciado na narrativa, um carro com os faróis 
acessos permitiu a existência do cinema. Na figura 4, sugere-
se a aproximação do carro, as bordas da página dupla trazem 
o formato que coloca a aproximação da iluminação: “Um carro 
barulhento aproximou-se da curva, diminuiu a velocidade. Uma 
luz forte e dupla invadiu a varanda da avó Dezanove, estreando 
na nossa noite escura uma sessão do Cinema Bu” (ONDJAKI, 
2013, p. 81).

A figura ilustra o trecho acima, que traz a impressão dos 
sons, dos sentimentos e do fim da espera. A contiguidade entre 
texto e imagem é novamente estabelecida. Contudo, ocorre um 
novo elemento, a página dupla parece não ser suficiente para 
a captura do momento e, assim, o livro rompe a moldura da 
página dupla (figura 5).



46

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

Figura 5 – Cinema Bu

Fonte: reprodução pelos autores.

Essa quebra do emolduramento da página dupla rompe 
o projeto gráfico que o livro comporta, construindo um novo 
quadro para a ilustração. Além de instigar a interação do leitor 
com a obra, pois demanda que este a desdobre, intenta a notação 
do momento e da imaginação, o olhar do leitor é envolvido 
com o do narrador-personagem, a ilustração espiritualiza o 
momento: “A coisa mais bonita do Cinema Bu é que cada um 
pode encontrar ali as memórias, os sonhos, e os futuros que 
mais deseja” (ONDJAKI, 2013, p. 82).

O constructo desta obra literária é sinestésico. O olhar do 
leitor sobre a ilustração, que faz relação semântica com o texto 
verbal em uma contiguidade, evoca os anseios envoltos em uma 
noite de demora, anseio e sonho. O leitor, assim, tem uma dupla 
visualização, onde seu olho – leitura(s) – pode repousar: no texto 
verbal que demarca os espaços e nas ilustrações que semiotizam 
os sentires.

Em esperas para inaugurações de si, os sonhos expressos 
na construção artística da obra nos encaminham entre espaços 
que antecedem o primeiro beijo:



Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

47

Lá dentro, a avó Dezanove tossiu. Nesse sopro, a 
vela apagou-se.
No interior da casa uma outra escuridão imitava 
a escuridão que nós já tínhamos estreado na 
varanda. Eram escuridões gémeas.
Cá fora, entre o rio de um grilo e o soluço de um 
pirilampo, nessa escuridão dividida, ela ganhou 
coragem e falou bem perto de mim:  - Empresta-
me só os teus lábios. (ONDJAKI, 2013, p. 97-99)

Os olhos que estão envolvidos nas produções de sentidos 
que o constructo artístico-literário de Ondjaki e Gonçalves 
requerem espera, demora. Acionam que o leitor testemunhe o 
comboio de sensações envolvidas, o espelhamento de uma noite, 
sem luz, onde o sonho é possível, o primeiro beijo ensaiado e 
vozes sussurram para as estrelas desejos que fogem à luz. Uma 
escuridão bonita, compartilhada.
A derradeira visão

O texto verbal é encerrado com: “a beleza às vezes é 
um lugar onde o olhar já sabe aquilo que não quer esquecer” 
(ONDJAKI, 2013, p. 109). O último sussurro poético reivindica 
que o olhar seja guardado após o fim, um olhar de experiências 
vividas pelo narrador-personagem e pelo leitor – que também 
constrói sentidos para esta escuridão.

Desta maneira, percebemos que a narrativa metaficcional, 
sendo sugerida pelas ilustrações, permite que o leitor jogue com 
os significados possíveis, recriando-os e atribuindo-os sentido. 
As figuras que permeiam visualmente o livro, nisso, apresentam-
se em um estado inacabado de sentidos, de vir-a-ser poético.

Em Uma escuridão bonita (2013), as ilustrações também 
sugerem a possibilidade do sonho que constrói imagens 



48

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

sobrepostas, permitidas pela escuridão. As sombras dos olhos 
que se acostumam com a ausência da luz não é negativa para 
a demora, para o poético e, em linhas juvenis, para o ensaio do 
primeiro beijo.

O constructo do livro, moldura do sonho, espaça pelas 
ilustrações elementos de autorreferencialidade ficcional, 
oferecendo ao leitor possíveis camadas de leitura além do texto 
verbal. Na brincadeira das imagens, com isso, produzidas por 
instantes ansiosamente esperados, encontram-se as expectativas 
juvenis.
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“Às vezes, é preciso mesmo olhar pra trás se queremos ir em frente.”
João Anzanello Carrascoza

Introdução
A literatura contemporânea passa por uma série de 

experimentalismos, dentre os quais podemos destacar a 
representação da violência urbana e das vozes consideradas 
marginais, que apresentam ao leitor um choque de experiências, 
de modo geral, com foco temático “[...] voltado para a sociedade 
e a cultura contemporâneas, ou para a história mais recente” 
(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 35). Tal inclinação pelo realismo e pelo 
debate de questões sociopolíticas, que, segundo Schollhammer, 
permanece na literatura brasileira desde o romance regionalista 
de 1930, não se faz presente de forma evidente em Carrascoza. 
O que observamos, com amparo em leituras críticas sobre o 
autor, é que há no panorama literário brasileiro, em meio a uma 
diversidade de temas e estilos, uma tendência cada vez mais 
percebida “[...] em revalorizar a experiência pessoal e sensível 
como filtro de compreensão do real” (SCHOLLHAMMER, 2009, 
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p. 106). Tal tendência vem sendo apontada pela crítica como um 
dos destaques no escopo da literatura brasileira hoje, justamente 
porque

[...] evocar e lidar com a presença torna-
se sinônimo de consciência subjetiva e de 
uma aproximação literária ao mais cotidiano, 
autobiográfico e banal, o estofo material da 
vida ordinária em seus detalhes mínimos. 
(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 36)

Essa nova tendência na literatura brasileira, produzida na 
última década, parece falar de uma realidade muito concreta 
e reconhecível do cotidiano da classe média. Nessa literatura 
surgiu uma voz, muitas vezes em primeira pessoa, que se 
expressa em linguagem coloquial simples, cotidiana, distante da 
experimentação com os limites expressivos da linguagem. É uma 
voz que expressa a sua própria experiência numa linguagem oral 
clara, que chega facilmente aos ouvidos do leitor. Essa presença 
crescente da narrativa em primeira pessoa também é apontada 
por Schollhammer (2012, p. 41), como um dos mais consistentes 
traços da literatura contemporânea brasileira, além do retorno a 
“uma certa narrativa confessional ou testemunhal”. Em relação a 
Carrascoza, podemos afirmar que ele elabora seus contos a partir 
de tal voz, que rememora, pondera, reflete, compartilha com o 
leitor as lições apreendidas e, entre o tom lírico e o disfórico, a 
percepção das perdas de que a vida se constitui. Uma espécie de 
narrativa voltada para o “eu”, uma experiência subjetiva, em que 
ecoa uma voz narrativa desconfortante, inquieta e sensível, que 
problematiza, revela a percepção da perda e a desilusão do devir.

Um exemplo dessa narrativa está em Conto para uma só 
voz (2020), de João Anzanello Carrascoza, publicada pela Editora 
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Nós, no início do isolamento social imposto pela COVID-19, em 
que se instalou um cenário pandêmico de perdas familiares. De 
enredo aparentemente simples, o conto desenvolve-se em torno 
de uma família composta por um pai, uma mãe e um filho que, 
desde o início da história, está morto. A obra divide-se em onze 
capítulos sem títulos, apenas enumerados.
A metaficção e a estrutura narrativa

O conto é narrado em primeira pessoa, por um personagem 
anônimo que se apresenta como um pai destroçado pela perda do 
filho falecido no dia que antecede a narrativa. A obra desenrola-
se, assim, nesse curto espaço de tempo, no qual o narrador, 
de forma lírica, manifesta, sem sair do leito, a sua dor intensa, 
potencializada pelas reminiscências e projeções falhas de futuro, 
numa tentativa de buscar sentidos e criar forças para seguir em 
frente. A impressão que temos, diante dessa perda, é a de que 
o tempo presente se paralisa, prende-se a um passado que não 
passa, incessantemente reatualizado, em forma de espectro, 
que se coloca em relação ao outro, que não está presente, mas 
não cessa de voltar.

Nota-se, ainda, uma preocupação apurada com a 
linguagem, por meio da metaficção, numa tentativa de dar 
conta desse vazio existencial diante da perda. A obra, ao narrar 
a história em primeira pessoa, ficcionaliza a própria ficção, isto 
é, inclui dentro de si reminiscências, comentários, em monólogo 
interior sobre a própria narrativa, para dar conta da densidade 
do fluxo de consciência, diante da separação trágica, abrupta 
e imensurável. O leitor é forçado a reconhecer o artifício da 
arte no que está lendo, seja pelo emprego apurado da palavra, 
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seja pela diagramação, cores e espaços vazios. Esse leitor, ao 
mesmo tempo, é convidado a participar da obra como cocriador, 
participante no processo de construção da narrativa.

A metaficção, processo que se dá por espelhamento, pode 
perturbar deliberadamente o leitor, tal como acontece em Conto 
para uma só voz. O ato de ler, citando Linda Hutcheon, “[...] nem 
sempre é uma experiência agradável, controlada e harmoniosa 
que as tradições clássicas e românticas sugerem. Ela pode ser 
perturbadora, desafiante e mesmo ameaçadora” (1984, p. 109). 
Percebe-se que tanto o Conto para uma só voz como as demais 
obras de Carrascoza, principalmente as produzidas na última 
década, exigem uma leitura sensível, uma vez que nos fazem 
refletir e caminhar no interior de nossas próprias experiências e, 
com isso, nos convidam, continuamente, a prestar atenção àquilo 
que os olhos apressados e dispersos da contemporaneidade nos 
impedem de ver. Segundo Jeanne Marie Gagnebin, em Limiar, 
aura e rememoração, (2014), “[...] escrevemos para sobreviver, 
para não morrer por inteiro, ou para deixar algo de durável, 
para deixar um rastro ou uma marca de nossa passagem” (p. 
18). Assim se configura essa intratextualidade implícita em 
Carrascoza, como acontece em outras obras do autor, como 
em Caderno de um ausente (2014): a marca, o rastro se fazem 
pela presença da ausência enunciada, e a escrita se volta para si, 
no sentido de compartilhar experiências com o outro de forma 
implícita, imbuída na língua adâmica do silêncio.

Para melhor compreender essa escrita autorreflexiva, será 
necessário adentrar no conceito de metaficção, definido por 
Gustavo Bernardo como “[...] um fenômeno estético através 
do qual a ficção duplica-se por dentro, falando de si mesma ou 
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contando a si mesma” (2010, p. 9). Essa definição se aproxima 
da desenvolvida pela autora canadense Linda Hutcheon, em seu 
livro Narcisistic Narrative - the metafictional paradox (1984), no 
qual ela postula que a metaficção é ficção da ficção, isto é, a 
ficção que inclui dentro de si própria um comentário sobre sua 
narrativa ou identidade linguística. Nas palavras de Hutcheon, 
“[...] a autorreflexão é dizer, ela é estruturada, internalizada no 
texto”3 (HUTCHEON, 1984, p. 1).

Ainda segundo a autora, em obra de 1991, a escrita 
no mundo pós-moderno apresenta, como características 
relevantes, a desconstrução e a fragmentação do eu, bem como 
a contradição interior do indivíduo, que está sempre à beira do 
caos. Nesse cenário, faz-se importante ressignificar, reorganizar 
cada elemento do cotidiano desses indivíduos, os quais, apesar 
de estarem em pedaços, estão por construir e reconstruir a todo 
instante, em busca de uma verdade capaz de justificar a existência 
humana e as situações de ruptura vividas pelas personagens, em 
que narrador e leitor se misturam, a fim de criar um processo 
para reinventar a si e ao mundo.

Isso significa que a tradicional separação entre a arte e a 
vida (ou imaginação e ordem humanas versus caos e desordem) 
já não é válida. A arte contraditória do pós-modernismo ainda 
estabelece essa ordem, mas depois a utiliza para desmistificar 
nossos processos cotidianos de estruturação do caos, de 
concessão ou atribuição de significado (HUTCHEON, 1991, p. 24).

Se arte e vida estão fundidas, a mensagem poética se 
configura como universal, e cada leitor será provocado a 
reescrever a sua versão do real. A escrita se torna uma oficina 
3 No original: “[…] the self-reflection is to say, it is structuralized, internalized within the text”.
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de criação, na qual o autor ficcional/narrador é convidado a 
desnudar o processo de produção da escrita e a maneira como 
a obra chegará ao leitor. Portanto, o que encontramos no 
conto são fragmentos e comentários sobre o ato de escrever, 
aproximando o leitor do caminho percorrido pelo autor. O 
processo está dentro da narrativa, na sua estrutura, refletido 
no próprio texto. A escrita do Conto para uma só voz, portanto, 
convida o leitor a adentrar nessa criação literária. É uma escrita 
em processo, compartilhada entre o autor (em consequência, 
narrador) e leitor, que se faz pelos pormenores desse movimento 
de criação, o que exige do leitor a reconstituição de fragmentos, 
de modo que a construção literária reverbere no indivíduo que 
está também se constituindo.

O ato de escrever se torna a temática da narrativa e, com 
ele, ganha-se potência de sentidos. É essa escrita compartilhada 
entre escritor-leitor que Hutcheon define como narcisista, escrita 
“metaficcional implícita” encontrada também em outras obras 
do autor. “[...] como muitos de nós, continuarás por muitos anos, 
senão pra sempre, a sentir assim, imprópria pra esse mundo, 
transplantada pra um terreno que muda de estação pelo teu 
olhar mais que pelas formas que determinam” (CARRASCOZA, 
2014, p. 20).

A narrativa, em fragmentos, apresenta flashes de 
lembranças do cotidiano em família, numa tentativa de valorizar 
a vida mínima, o prazer involuntário que, por vezes, escapa de 
nossas mãos, devido, principalmente, à brevidade do tempo, 
conforme assevera Sêneca (2019, p. 11-12). Tais recursos 
estéticos e temáticos são recorrentes na obra de Carrascoza.
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A narrativa é uma sucessão de memórias somadas à reflexão 
acerca da escrita. De forma rarefeita, o narrador rememora 
lembranças do filho morto, numa sucessão de acontecimentos 
passados e perspectivas frustradas e falhas de futuro, “numa 
manhã ensolarada de domingo”, dia seguinte ao enterro do ente 
querido. Dia feliz para a maioria das famílias, mas para aquela, 
um sentimento incontido de ausência, ruína, aniquilamento. 
Uma espécie de presentificação em um encontro falho, como 
afirma Schollhammer:

[...] o presente só é experimentado como um 
encontro falho, um ‘ainda não’, ou um ‘já era’ tal 
qual como formulou Lyotard (1988. p. 104), para 
quem o sublime pós-moderno ganhou o sentido 
de um posicionamento existencial diante dessa 
impossibilidade. (2011, p. 12-13)

A memória do pai dos dias vivenciados com o filho traz 
de volta a presença do menino em forma de espectro. E é pela 
memória, nesse encontro falho, que o pai faz o ajuste de contas 
consigo mesmo. Dessa forma, a memória traz a reflexão sobre a 
própria escrita, em um exercício metaficcional, quase como uma 
confissão para si mesmo, um modo de ressuscitar o outro por 
meio da palavra em um conjunto de fragmentos de memória.

[...] E a memória não se regula como uma tv,
Nem se troca por modelo novo,
Cada um modela a sua,
E até que não esfumem
Seus arquivos mais acessados,
É com ela que teremos de nos (re)ver [...] 
(CARRASCOZA, 2020, p. 19)

À semelhança de um álbum fotográfico, o enredo, no 
desvelar da memória, revigora o passado no tempo presente.
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[...] e se a memória abre,
como um clique, uma cena singular [...]
(CARRASCOZA, 2020, p. 19)
[...] quieto na sua cama,
Flashes emanam
De sua memória [...]
(p. 26)

Como se pode observar, há uma sucessão de memórias 
do que foi, do que é e do que não será a vida diante desse 
afastamento trágico entre pai e filho. Esse percurso metaficcional 
de escrita adiciona explicitamente a dimensão da leitura como 
um processo paralelo ao da escrita, como um ato criativo 
imaginário; consequentemente, a participação do leitor parece 
ser maior.
Projeto gráfico, escrita e espaços vazios

Em Conto para uma só voz, assim como em outros textos 
do autor, há um trabalho estilístico com a palavra. Cada uma 
é esculpida individualmente numa narrativa que assume forma 
de poema. Isso pode ser observado, por exemplo, pelo hábil 
jogo com a pontuação, que permite que as frases paratáticas se 
assemelhem a versos de um poema. O texto e o projeto gráfico 
explicitam o cuidadoso trabalho com a linguagem em Conto para 
uma só voz.

A opção pela pontuação não é dada pelo acaso. A construção 
vocabular silencia as palavras e, por meio delas, cria-se uma 
imagem. Os pontos finais, em meio às páginas que constituem a 
narrativa, são raros, como se a dicção fosse dada em fôlego. Essa 
pontuação faz o leitor parar durante a narrativa. O final de cada 
capítulo está indicado somente por um número na lateral direita 
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da página e pelo ponto final, conforme observamos na ilustração 
das figuras 1, 2 e 3.

Figuras 1, 2 e 3. Conto para uma só voz

Fonte: CARRASCOZA, 2020.

Em relação ao poético, o texto de excessivo lirismo, 
impedido pelas asperezas e espinhos da temática da dor e da 
morte, se vale de uma linguagem rica, porém, de temas sombrios 
e duros, acompanhados da escolha precisa dos termos lexicais, 
isto é, um verdadeiro trabalho de ourives. O silêncio surge para 
representar a dor, quando ocorre a impossibilidade de encontrar 
uma palavra, e é com o silêncio que o autor complementa a 
linguagem. Os espaços em branco potencializam a escrita, em 
partes representadas por páginas vazias, e, no final da narrativa, 
ganham potência, por representar o não dito, a impossibilidade 
de a palavra dar conta da experiência, das expectativas, dos 
sonhos e dos desejos não realizados. Em Conto para uma só 
voz, o autor se vê frente à tentativa de driblar o incomunicável, 
recorrendo à palavra poética e ao silêncio, especialmente ao uso 
das metáforas, conforme observa-se nas figuras 4 e 5.
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Figura 4 – Capa / Figura 5 - Duas últimas páginas em branco

 
Fonte: Conto para uma só voz (CARRASCOZA, 2020).

Diante da impotência da palavra, o silêncio faz com 
que olhemos para nós mesmos, sendo que, nesse silêncio, a 
linguagem ganha força, potência e significado. Assim, Conto 
para uma só voz, com o auxílio do projeto gráfico e dos sentidos 
por ele suscitados, oferece ao leitor inúmeras possibilidades de 
ressignificar sua própria vida. Quando o narrador fala da saudade 
do filho, o silêncio ganha materialidade:

[...] hoje ela já ultrapassou
O seu estágio de ontem
E caminha para um grau acima,
Amanhã vai se superar,
Infiltra-se, silenciosa,
Onde antes não chegava [..] 
(CARRASCOZA, 2020, p. 75)

Ao mesmo tempo em que a memória nos traz um alívio 
da ausência desse filho, por se constituir em certa presença, 
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também tortura, na medida em que se sabe que aquela presença 
está em outro plano, da não materialidade.

A memória é dádiva numa ponta,
Na outra é maldição [...] 
(CARRASCOZA, 2020, p. 19)
[...] – esse pétreo desânimo –
é a sua primeira dentição,
e não serão apenas as duas
comuns às mandíbulas humanas [...] 
(p. 63)
[...] e mesmo na cozinha,
em todo espaço da casa,
o menino está lá ausente.
Não adianta evitar nenhum lugar [...] 
(p. 74)

As memórias involuntárias ou fragmentos de memória 
aparecem em todo o texto, sem estabelecer um nexo lógico-
causal com aquilo que as precedeu. Por meio de reminiscências, 
materializa-se a fluidez do mundo interior, que aparece 
rapidamente como um lampejo, e logo é substituída por outra 
lembrança. Com isso, a linguagem remete às pausas e, por meio 
delas, outras camadas de sentido aparecem. Cria-se, dessa 
forma, um paradoxo, em que, de algum modo, a memória faz 
suscitar outro episódio a ser narrado, ao mesmo tempo em que 
a escrita de Carrascoza deixa a marca de uma permanência.

Na narrativa Conto para uma só voz, diferentemente das 
narrativas em prosa, nas quais cada palavra cede rapidamente 
lugar a outra, a palavra poética sugere a pausa, a contemplação, 
a desautomatização do olhar, constituindo-se no que Kibedi-
Varga (1977) denomina de “tempo coagulado”. Assim, a palavra 
poética coagula o tempo, e dela se extraem os sentidos, fazendo 
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com que se perpetuem na leitura das páginas do Conto. Pode-se 
ler o texto como se fosse uma poesia na qual cada linha seria um 
verso e cada página, uma estrofe.

Ainda em termos estilísticos, nota-se, nos trechos 
melancólicos, predominância de sons das vogais “o” e “u”, que, 
por serem sons fechados, nos levam a um universo sombrio. Em 
contraponto, as vogais “a” e “e” remetem a momentos de euforia 
e de positividade, dando luminosidade ao texto e trazendo para 
a forma, destarte, um caráter de dualidade:

[...] quando nela habita uma criança,
A cor da parede de seu quarto,
A chegada de um berço [...]
(CARRASCOZA, 2020, p. 31)
[...] e a dor veio de uma só vez:
O braço, o joelho e o cotovelo
esfolados.
O menino reteve o choro
Para não decepcionar o pai [...]. (p. 35)

No que se refere ao emprego dos verbos, verifica-se que 
o autor utiliza diferentes formas de alternância dos tempos 
verbais. Exemplo disso é o uso do tempo presente do indicativo 
e do subjuntivo, o pretérito perfeito do modo indicativo e outros 
tempos que sugerem a ideia de movimento, permitindo-nos 
transitar no tempo da narrativa por meio da forma:

O pai, de repente, 
tinha o filho pronto 
para nascer nele [...] 
e o menino, então nasceu 
(CARRASCOZA, 2020, p. 38)
[...] quando ele reabre os olhos,
lá está o filho no parque [...]. (p. 39)
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A narrativa oferece olhares distintos para a vida humana, 
norteada em experiências mais subjetivas, situações originárias 
e familiares. Ao buscar uma significação profunda para a vida, 
vemo-nos nas mais íntimas relações humanas, momentos de 
constituição de aprendizado, beleza e lirismo.

Destaca-se, ainda, em relação ao uso de figuras de 
linguagens, recursos estilísticos como o polissíndeto, que, além 
de intensificar o sentimento e de quebrar o ritmo da poesia, 
produz cesuras na linearidade da narrativa, como quebras 
de poemas, causando experiência sinestésica ao leitor. Essa 
ruptura da lógica causa certo estranhamento por parte do leitor 
e o aproxima do verso, reforçando a configuração imagética da 
poesia:

E, ao ver o pai a seus pés [...]
E acariciou-lhe os cabelos [...]
E o menino, então, nasceu,
– Para morrer ontem [...] 
(CARRASCOZA, 2020, p. 38)

O uso da metáfora na narrativa nos remete ao tom lírico 
da prosa e sua construção não se dá com elementos óbvios do 
cotidiano: “A memória é dádiva numa ponta, na outra é maldição 
[...]” (CARRASCOZA, 2020, p. 19).

Os paradoxos e antíteses, por seu turno, mostram-nos 
que o homem é feito de dualidades. Um ser enquanto processo, 
ainda não acabado:

O que faz uma história
É tudo o que lhe falta,
O que nela havia de excesso [...]
(CARRASCOZA, 2020, p. 30)
Personificação da memória do silêncio [...]. (p. 7)
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A preocupação com a escrita torna-se matéria-prima para 
o próprio fazer poético, podendo ser lida como representação 
da vida. Somos seres compostos de palavras escritas, também 
como forma, um ser literário.

Como as histórias,
em fragmentos,
que vivem na imaginação de cada um,
se não lhes damos sentido,
entrelaçando-os como um tecido [...] 
(CARRASCOZA, 2020, p. 10)

Pode-se dizer que a leitura do Conto para uma só voz 
ultrapassa limites referentes à dor e à alegria da vida, permite 
ao leitor a possibilidade de emergir em outros significados 
possíveis, suscitados pela palavra poética, e de novas leituras do 
real, ao colocar em cena o fato de que a narrativa que estamos a 
ler é uma construção discursiva.

Diferentemente de outros autores contemporâneos que 
abordam problemas sociais, Carrascoza opta por uma escrita 
introspectiva, que mergulha na subjetividade do mundo interior. 
Em tempos que a valorização do material assume relevância, o 
autor mostra, por meio da escrita, um caminho contrário, uma 
espécie de presentificação de um encontro falho, conforme 
referido anteriormente (SCHOLLHAMMER, 2012).

Na voz narrativa de Carrascoza, é possível escutar o 
contemporâneo. O caráter heterogêneo e plural de sua narração 
dificulta definir seus contornos, impondo-se, assim, como 
“intempestivo” – característica marcante do contemporâneo, 
conforme argumenta Barthes (apud AGAMBEN, 2009, p. 58). A 
intempestividade é uma ótica e, também, um estilo. As escolhas 
lexicais de Carrascoza trabalham com a intempestividade: indo de 
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“faianças” a “game” (CARRASCOZA, 2020, p. 12), por exemplo, o 
autor explora o anacronismo característico da intempestividade 
e a hibridez de estilos presentes na arte contemporânea. A esse 
respeito, é válido recuperar a formulação de Agamben:

O seu dorso [do presente] está fraturado, e nós 
nos mantemos exatamente no ponto da fratura. 
[...] o compromisso que está em questão não tem 
lugar simplesmente no tempo cronológico, algo 
que urge dentro deste e que o transforma. E essa 
urgência é a intempestividade, o anacronismo 
que nos permite apreender o nosso tempo na 
forma de um ‘muito cedo’ que é também, um 
‘muito tarde’ de um ‘já’ que é, também, um 
‘ainda não’. E, do memo modo, reconhecer nas 
trevas do presente a luz que, sem nunca poder 
nos alcançar, está perenemente em viagem até 
nós. (2009, p. 65-66)

A referencialidade da narrativa é também bastante 
próxima ao cotidiano de uma pessoa do século XXI (bicicletas, 
fotos etc.); entretanto, o tom e a própria escolha de narrar em 
verso aproxima a narrativa daquela dos contadores épicos. Isso 
operacionaliza uma “contemporaneidade por dissociação”, de 
acordo a ideia desenvolvida por Agamben (2009) a partir de 
considerações de Nietzsche:

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é 
verdadeiramente contemporâneo, aquele que 
não coincide perfeitamente com este, nem 
está adequado a suas pretensões e é, portanto, 
nesse sentido, inatual; mas, exatamente por 
isso, exatamente através desse deslocamento e 
desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os 
outros, de perceber e apreender o seu tempo. 
(AGAMBEN, 2009, p. 58)
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Na ótica do contemporâneo, portanto, um narrador, em 
sua relação com o tempo presente, “a este adere através de 
uma dissociação e um anacronismo”, como afirma o pensador 
italiano, acrescentando ainda que: “[...] aqueles que coincidem 
muito plenamente com sua época [...] não são contemporâneos 
porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem 
manter fixo seu olhar sobre ela” (AGAMBEN, 2009, p. 59).

A potência afetiva da obra de Carrascoza pode ser vista 
como uma maneira de abrir a experiência humana para a 
realidade, e, com isso, exercer a partilha de nossos mundos 
interiores. O autor busca a ressignificação do cotidiano, na busca 
da valorização do “raso das coisas” (CARRASCOZA, 2020, p. 47), 
depreendendo uma perspectiva segundo a qual “[...] uma história 
não vale por si, mas pelo que produz no outro” (CARRASCOZA, 
2020, p. 60).

Dessa forma, mediante o apurado trabalho com a linguagem, 
a ficção pode potencializar experiências de mundo e aí está a 
força da afetividade e da sensibilidade pela qual a literatura de 
Carrascoza é conhecida e celebrada. O registro afetivo sugere 
sensibilidade em compleições pouco exploradas na literatura 
brasileira, as epifanias da vida cotidiana problematizando 
alteridade, a relação entre sujeito e objeto, o eu e o outro. Esse 
projeto literário tem ainda atrelado a si outra característica 
marcante da arte contemporânea, especialmente a literária: a 
desvalorização do enredo, a literatura de experiência, exaltada 
nos autores do ainda influente Nouveau Roman. Em relação a 
isso, note-se o trecho em que, entre as páginas 9 e 10 do Conto, 
Carrascoza escreve:
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Nessas páginas iniciais
[...] vemos apenas uma vida,
a desse homem, 
sua história está só no começo, 
embora há muito siga
como uma tatuagem em seu rosto,
anterior ao tempo que o faz amanhecer aqui
sem a glória que lhe daria
o talento de um T. S. Eliot.
Temos esse homem e sua vida,
é o que basta para a origem de um universo 
(CARRASCOZA, 2020, p. 9-10)

Observa-se, no trecho referido, além da literatura 
de experiência, a presença da metalinguagem, ou, mais 
precisamente, da performatização da entidade narrativa: o autor 
não hesita em lembrar ao leitor de que essa história dolorosa 
– essa vida – é, todavia, literatura, letras em uma página; sua 
glória ou não-glória dependendo do talento daquele ou daquela 
que dispõe as palavras na página.

Carrascoza, ao contar em verso um trecho da vida de um 
personagem, opera uma ressignificação do gênero épico. A 
reatualização estilística que Conto para uma só voz exerce sobre 
esse gênero passa pelo léxico e pela referencialidade do mundo 
contemporâneo. A viagem do protagonista não é feita pelos 
mares, como a de Ulisses, mas é interna, pela rememoração, 
pelos mares mentais da memória. Dois polos se unem: o verso, 
comum às narrativas heroicas, e o conto, comum ao mundo 
psicológico. Trata-se duplamente de uma “especial relação com 
o passado”, como sugere Agamben (2009, p. 58), tanto pela 
revisitação de um gênero pouco utilizado atualmente, quanto 
pela revisitação que o protagonista faz do passado. Por meio da 
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intertextualidade, Carrascoza nos leva a conhecer novos mundos 
e diversos autores, despertando o interesse do jovem leitor para 
a leitura de outras obras.
As marcas da narrativa carrascoziana

Dependendo dos interesses e epistemes do escritor, 
ele pode transitar entre o contemporâneo dos modernos, 
dos iluministas ou dos artífices medievais. É “uma especial 
experiência de tempo” e “uma especial relação com o passado”:

De fato, a contemporaneidade se escreve no 
presente assinalando-o antes de tudo como 
arcaico, e somente quem percebe no mais 
moderno e recente os índices e as assinaturas do 
arcaico pode nele ser contemporâneo. Arcaico 
significa: próximo da arké, isto é, da origem. Mas 
a origem não está situada apenas no passado 
cronológico: ela é contemporânea ao devir 
histórico e não cessa de operar neste, como o 
embrião continua a agir nos tecidos do organismo 
maduro e a criança na vida psíquica do adulto. A 
distância – e, ao mesmo tempo, a proximidade 
– que define a contemporaneidade tem seu 
fundamento nessa proximidade com a origem, 
que em nenhum ponto pulsa com mais força do 
que no presente. (AGAMBEN, 2009, p. 69)

O texto que analisamos não oferece um padrão regular 
e familiar de narrativa; ler Conto para uma só voz é uma 
experiência simultaneamente terna e turbulenta. A história se 
desvela aos poucos, por vezes deixando o leitor abismado diante 
de um verso, devido à força movediça, ao caráter extremamente 
indireto do contar, como se algo na narrativa excedesse o poder 
de narrar. Não obstante, o autor mantém, ao contrário de muitos 
contemporâneos no âmbito dos inovadores formalísticos, a 
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legibilidade, isto é, um senso legível e humanamente relacionável 
da história contada.

Com Agamben, podemos intuir que, para os escritores e 
artistas do início de século XXI, o presente só é experimentado a 
partir de uma tarefa paradoxal: quebrar as vértebras do tempo 
para observar as pegadas, vendo apenas as trevas do tempo, 
não as luzes. Em assonância com o pensador italiano, completa 
Schollhammer:

O passado apenas se presentifica enquanto 
perdido, oferecendo como testemunho seus 
índices desconexos, matéria-prima de uma 
pulsão arquivista de recolhê-lo e reconstruí-lo 
literariamente. Enquanto isso, o futuro só adquire 
sentido por intermédio de uma ação intempestiva 
capaz de lidar com uma ausência de promessas 
retentoras ou libertadoras. (2009, p. 12-13)

Nessa relação com o tempo e, por conseguinte, com 
as tradições artísticas, “[...] a falta de compreensão entre os 
leitores não significa que não se logrou uma compreensão 
extraordinária do momento histórico, no qual se inserem esses 
mesmos leitores” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 10). O pesquisador 
dinamarquês traz à tona a questão do estranhamento que, de 
fato, diversas obras contemporâneas provocam, por meio do 
virtuosismo técnico, jogo linguístico, sistemas autorreferenciais 
autônomos e determinados e por suas influências constitutivas. 
Em Carrascoza, a narrativa provoca esse estranhamento pela 
mistura de elementos modernos e pré-modernos. Ele usa, por 
exemplo, o elemento do destino: “Tudo conta quando se toma 
nas mãos um destino humano” (CARRASCOZA, 2020, p. 8). Mas, 
ao mesmo tempo, não deixa de usar a autorreferencialidade 
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ficcional (a ficção sobre ficção, tão moderna): “[...] assim é uma 
história, igual a este homem: amanhecem ambas na branca 
engrenagem do papel” (CARRASCOZA, 2020, p. 16). Ou ainda:

Temos
um pai e seu filho,
aquele aos pés desse,
abra talhada
não em rocha,
mas, na matéria fluida da escrita
(CARRASCOZA, 2020, p. 41)

Todo leitor é, em parte, leitor de si mesmo. Durante o 
período em que permaneceu deitado na cama, incapaz de se 
levantar devido à morte do filho e à dor que isso lhe causou, o 
personagem de Conto para uma só voz fez o mesmo que todo 
leitor literário faz: articular um senso de realidade. Benjamin, 
desenvolvendo sua teoria da linguagem, na qual o conceito de 
experiência (Erfahrung) é chave, afirmará que essa articulação 
é mais do que uma ferramenta para referenciar a realidade, é 
um meio espiritual de se relacionar com a experiência. A atitude 
mimética da linguagem vincula-se, assim, também a uma 
dimensão temporal da experiência, como Benjamin formula:

Deve-se refletir, ainda, que nem as forças 
miméticas nem as coisas miméticas, seu objeto, 
permaneceram as mesmas no curso do tempo; 
que com a passagem dos séculos a energia 
mimética, e com ela o dom da apreensão 
mimética, abandonou certos espaços, talvez 
ocupando outros. (1994, p. 109)

Carrascoza capta essa dimensão espiritual da linguagem. 
Com a morte do filho, o pai está acamado. Nesse contexto, 
as experiências emocionais intensas são a prova-viva de que 
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situações mínimas do cotidiano podem passar despercebidas, e 
de que a linguagem pode potencializar esses sentimentos árduos 
e profundos. Escreve o autor:

Irrelevante perguntar 
qual história o menino leu, 
nem se a leu inteiramente.
Será drama, aventura, 
uma história não vale por si, 
mas pelo que produz no outro, 
se ilusão ou encantamento,
se muito ou pouco. 
É só um jeito de lembrar que o mundo 
não basta. 
(CARRASCOZA, 2020, p. 60-61)

O trecho referido traz a ideia da faculdade mimética, 
correspondente a estruturas de percepção: “configurações 
sensíveis dotadas de características miméticas” (BENJAMIN, 
1994, p. 109). Acrescenta-se a isso um fator importante: essas 
estruturas se modificam ao longo do processo histórico, de 
modo que os versos de Carrascoza não são versos de Homero e 
nem poderiam sê-lo. São, outrossim, uma revisitação do passado 
pelas lentes do presente. O autor e seu personagem mantêm 
fixos o olhar no presente para ver o que nele há de escuridão, 
pois o presente é percebido somente como uma possibilidade 
falha.

Junto a essa persistência da memória está a conclusão do 
narrador, projetando-se para um destino incerto, representado 
por palavras, espaços vazios, folhas em branco, silêncios que 
potencializam a sensibilidade, o sentimento de perda, a ausência, 
enfim, um destino incerto, a ser norteado pelos primeiros 
passos na busca de ressignificação da própria existência, como 
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se observa nas palavras finais de Conto: “[...] a um centímetro 
da ponta de seu sapato começa o deserto da dor absoluta. 
Ele ergue a perna (sem alarde algum) e dá o primeiro passo” 
(CARRASCOZA, 2020, p. 103).
Consideração finais

Em nossa análise, destacamos observações em Conto para 
uma só voz que se fazem presentes em outras obras de Carrascoza. 
Nota-se a consolidação de um projeto estético centrado na 
narrativa em primeira pessoa, intimista e rememorante de 
fatos e pessoas que marcaram a experiência de cada narrador-
personagem. Esses traços encontram ressonâncias em outras 
obras do autor, como nas obras anteriores Aos sete aos quarenta 
(2013), Catálogo de Perdas (2017), Trilogia do adeus (2017) e 
Elegia do irmão (2019).

Conto para uma só voz trata de uma história que, antes 
de chocar o jovem leitor por um realismo fundado na violência, 
o sensibiliza justamente pelo realismo da experiência comum, 
do homem comum, experiências com as quais o leitor pode 
facilmente se identificar.

Além disso, pela metaficção, o leitor é convidado a participar 
da construção da narrativa. A leitura, por vezes inquietante, 
perturbadora, torna-se desafiante e mesmo perturbadora. Tanto 
Conto para uma só voz como as demais obras de Carrascoza, 
principalmente as produzidas na última década, exigem uma 
leitura sensível, uma vez que nos fazem refletir e caminhar no 
interior de nossas próprias experiências e, com isso, nos convidam, 
continuamente, a prestar atenção àquilo que os olhos apressados 
e dispersos da contemporaneidade nos impedem de ver.
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Ademais, percebemos o poder da literatura como algo que 
ultrapassa a narrativa. A começar pela capa, com uma página 
em branco, a sugerir que o leitor poderia preencher os espaços 
vazios deixados pelo autor. A propósito, é o próprio Carrascoza 
quem sugere, na contracapa do livro, que o vazio permanece em 
quem ainda vive (“Se é esse ou aquele que vai primeiro, /importa 
é o vazio de quem fica”). Além disso, em Conto para uma só voz, 
a intertextualidade tem um papel relevante se comparada a 
outras obras do autor. Somado a isso, a tessitura entre textos 
clássicos universais, outras linguagens e essa obra de Carrascoza 
fazem desse pequeno livro uma grande obra.

Os sentimentos têm primazia sobre os acontecimentos 
e essa mesma delicadeza logra impactar esse leitor de forma 
ainda mais profunda que a estética da brutalidade. Num olhar 
contemporâneo, a delicada revelação da subjetividade do 
indivíduo comum contemporâneo, além de uma estética das 
perdas – que, nessa obra, parecem intrínsecas à vida e inevitáveis 
–, sugerem ao leitor e ao crítico a dimensão ética do projeto 
literário carrascoziano: antes de se esquivar da representação 
do real com todos os problemas sociais que se poderiam 
esperar, a sua escrita compõe uma perspectiva disfórica da 
contemporaneidade, por meio da estética da sensibilidade e da 
delicadeza.
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METAFICÇÃO EM MINHAS MEMÓRIAS 
DE LOBATO, DE LUCIANA SANDRONI: 

EMÍLIA POR ELA MESMA!

Jenny Iglesias Polydoro Fernandez1

Introdução
Neste trabalho, pretende-se examinar alguns aspectos da 

metaficção, manifestação estética que expõe a reflexão sobre o 
próprio fazer ficcional na composição da narrativa pós-moderna, 
tendo, como base, sobretudo, os estudos teóricos de Linda 
Hutcheon (1991), Gustavo Bernardo (2010) e Diana Navas (2015). 
Objetiva-se demonstrar como o texto biográfico de Minhas 
memórias de Lobato (1997), de Luciana Sandroni, mescla ficção e 
história, “verdades” e “invencionices”, e explicita as costuras de 
uma ficção marcada pela apropriação do texto original Memórias 
da Emília, de Monteiro Lobato.

A obra, em análise, aponta para um processo de reinvenção 
e reinterpretação do passado, ainda que seja pelo olhar tirânico 
de Emília que pensa ser “a verdade uma mentira bem contada” 
(SANDRONI, 1997, p. 41), e pela escrita de seu “já conhecido” 
secretário Visconde de Sabugosa, representante da ciência e 
fiel aos dados históricos. As duas personagens-autoras contam 
a história de Juca ou de Lobatinho, como impõe a boneca de 
pano, a partir de uma disputa bem-humorada entre o discurso 
científico e o ficcional, caminho escolhido pela autora para 

1 Doutoranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na niversidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). Professora Regente de Sala de Leitura (SME-RJ), integrante do Grupo de Pesquisa 
CNPq “EnLIJ - Encontros com a Literatura Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas” (UERJ). 
Orientadora: Profª Dra. Regina Michelli (PPGL - UERJ).
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construir as “suas” memórias de Lobato, rompendo com as 
formas tradicionais de escrever para crianças e jovens.

Afetado por um texto literário emancipatório, o leitor 
ganha o status de coautor, com a possibilidade de reconhecer 
as alusões intertextuais presentes na obra, recorrente estratégia 
metaficcional na atual literatura infantil e juvenil, e elemento 
importante a ser observado também nesta pesquisa, utilizando, 
como fundamentação teórica, Teresa Colomer (2003) e Patrícia 
Kátia da Costa Pina (2009).

Apresenta-se, inicialmente, uma breve biografia da 
escritora Luciana Sandroni, realçando a sua relação de leitora 
e estudiosa da obra de Monteiro Lobato, bem como a estrutura 
narrativa do livro Minhas memórias de Lobato, contadas por 
Emília, Marquesa de Rabicó e pelo Visconde de Sabugosa, 
premiado texto “revelador da maturidade da literatura brasileira 
destinada às crianças” (2009, p. 168), segundo a professora e 
pesquisadora Regina Zilberman, ocupando, assim, um lugar de 
destaque na escrita contemporânea no Brasil.
Luciana Sandroni – a autora

A escritora Luciana Sandroni nasceu em 1962, no Rio de 
Janeiro. Graduada em Letras e com Mestrado em Comunicação 
e Semiótica pela PUC-SP, trabalhou em bibliotecas escolares e 
projetos de estímulo à leitura para a infância, promovidos pela 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e Casa da 
Leitura. Autora de mais de 25 obras, fez sua estreia em 1989 com 
o livro Ludi vai à praia: a odisseia de uma marquesa, abrindo 
caminho para uma série de seis livros protagonizados pela 
menina Ludi, sua personagem mais conhecida entre os leitores. 
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As aventuras de Ludi e sua família compõem os seguintes títulos: 
Ludi na TV: outra odisseia da marquesa (1994), Ludi na Revolta 
da Vacina – uma odisseia no Rio Antigo (1999), Ludi na chegada 
e no bota-fora da Família Real (2008), Ludi e os fantasmas da 
Biblioteca Nacional (2011) e Ludi na Floresta da Tijuca (2016), 
todos laureados com o selo de Altamente Recomendável pela 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Sua produção literária é marcada, sobretudo, por narrativas 
ficcionais com viés histórico, biografias ficcionalizadas guiadas 
pela metaficção, e organização de contos da literatura universal. 
O prestigiado prêmio Jabuti de Melhor Livro Infantil consagrou, 
em 1998, a publicação de Minhas memórias de Lobato, contadas 
por Emília, Marquesa de Rabicó e pelo Visconde de Sabugosa 
(1997) (figura 1), obra que apresenta, aos jovens leitores, a 
vida e a obra de Monteiro Lobato, selecionada pelo extinto 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE, 1997-2017) para 
compor o acervo das bibliotecas escolares e salas de leitura de 
escolas públicas em 2001 (figura 2). Também completam a lista 
de biografias romanceadas por Sandroni: O Mário que não é de 
Andrade (2001), Joaquim e Maria e a estátua de Machado de 
Assis (2009), Lampião na cabeça (2010) e Memórias Póstumas 
de Noel Rosa (2014).
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Figura 1 – Capa do livro Minhas memórias de Lobato (1ª edição)

Fonte: SANDRONI, Luciana. Minhas memórias de Lobato, contadas por 
Emília, Marquesa de Rabicó e pelo Visconde de Sabugosa. São Paulo: 

Companhia das Letrinhas, 1997.
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Figura 2 – Capa do livro Minhas memórias de Lobato (2ª edição)

Fonte: SANDRONI, Luciana. Minhas memórias de Lobato, contadas por 
Emília, Marquesa de Rabicó e pelo Visconde de Sabugosa. 2. ed. São Paulo: 

Companhia das Letrinhas, 2002.



78

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

Em 2001, Luciana Sandroni participou como uma das 
roteiristas da última adaptação do Sítio do Picapau Amarelo 
para a televisão, inspirada na série de livros homônima 
escrita por Monteiro Lobato (1882-1948), exibida pela Rede 
Globo até 2007. Em comemoração aos quinhentos anos da 
chegada dos portugueses ao Brasil, a escritora publicou O 
Sítio no Descobrimento, livro em que a turma do Sítio viaja 
no tempo e revive a viagem de Cabral e de sua esquadra até 
o “descobrimento” do Brasil. Estudiosa da obra de Lobato, 
Sandroni organizou, em dois volumes, As melhores aventuras do 
Sítio do Picapau Amarelo, por ocasião da entrada em domínio 
público da obra de Lobato em 2019. Recentemente, empenhada 
em publicar, para jovens leitores, as histórias daquele que é 
considerado o primeiro romance moderno, a escritora lançou a 
adaptação do clássico Dom Quixote de la Mancha com o título: 
As aventuras de Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Pança.
Luciana Sandroni, leitora de lobato!

“Boneca de pano é gente 
Sabugo de milho é gente
O sol nascente é tão belo

Sítio do Picapau Amarelo”
Gilberto Gil

As férias no sítio do avô, na ilha de Itacuruçá, litoral sul 
fluminense, marcaram a infância de Luciana Sandroni e de 
seus irmãos, não só pelos banhos de mar, mas, principalmente, 
pelos serões literários promovidos por sua avó Jujuca e por sua 
mãe Laura Sandroni, grande leitora e pesquisadora da obra de 
Monteiro Lobato. O gosto e o interesse pelas histórias do Sítio 
do Picapau Amarelo são herança de família, passada de mãe 
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para filha. Mais tarde, o reencontro com a literatura lobatiana 
veio pelas aulas dos professores Luiz Raul Machado e Eliana 
Yunes num curso ministrado na faculdade de Letras pela PUC-
RJ. Em entrevista ao site Construir Notícias, concedida em 2004, 
Luciana Sandroni destacou o humor e a irreverência das obras 
de Lobato como elementos motivadores para a sua produção 
literária.

O Lobato é muito engraçado e isso me chamou 
muito a atenção. As tiradas da Emília, da Tia 
Nastácia, da Narizinho são muito boas. É claro que 
a imaginação e as críticas que ele faz à sociedade 
são também um ponto forte no texto, mas o fato 
dele não cair na lição e muito menos no tom 
piegas e tomar sempre o caminho do humor é o 
que eu mais admiro nele.
(CONSTRUIR NOTÍCIAS, 2004, s.p.)

Em Memórias da ilha, segundo livro de Sandroni, lê-se um 
texto autobiográfico em que a autora narra as lembranças de um 
tempo com “um cheiro de terra molhada de chuva, uma brisa do 
mar, uma vontade de ficar descalça o dia inteiro” (1991, p. 9), 
com as notícias e as novelas chegando pelo rádio. Era à noite, à 
luz dos lampiões, que a família se reunia para ouvir as histórias 
do Sítio: “não sei se a mamãe contou todos os livros de Lobato, 
mas o mais presente na minha memória foi o Viagem ao céu” 
(1991, p. 90), obra que projetou em Luciana Sandroni o sonho 
de ser astronauta ou quem sabe ilustradora... Se as contações 
de histórias na ilha renderam aspirações, também prepararam 
terreno fértil para a sua criação literária e a leitura de A chave do 
tamanho (2016) tornou-se a mais instigante experiência para a 
autora, que iniciou sua trajetória literária muito influenciada pelo 
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trabalho em bibliotecas e pelo contato próximo com escritores 
dedicados às narrativas destinadas a crianças e jovens.

Quando se retoma a expressão “filhos de Lobato”2, 
frequentemente utilizada para referir-se à influência de 
Monteiro Lobato nas obras publicadas por autores na década 
de 70, período que marcou o boom da literatura infantil e 
juvenil brasileira, Luciana Sandroni já seria considerada “neta” 
de Lobato e, portanto, comporia mais uma geração inspirada no 
modo de escrever original do precursor da literatura infantil e 
juvenil no Brasil. Sandroni investe na postura emancipadora e 
crítica de sua personagem mais famosa, Ludi, também com o 
título de Marquesa, mas com “bigodes de chocolate”, e propõe 
aos jovens leitores uma (re)visita à personagem mais célebre do 
Sítio de Picapau Amarelo, Emília, a Marquesa de Rabicó, boneca 
de pano que virou gente e está no imaginário dos filhos, netos, 
bisnetos... de Lobato.

As publicações de Sandroni encontram eco em suas 
leituras e audições das histórias contadas nos serões da ilha, 
reminiscências de um tempo cercado de livros e de farto acesso 
ao universo do sítio do Picapau Amarelo que, segundo Regina 
Zilberman, “é um mundo independente e autossuficiente, e esse 
é outro grande achado do primeiro grande autor para infância 
brasileira” (2009, p. 26). De leitora iniciante que se identificou 
com as invencionices de Emília e com as aventuras de uma turma 
afinada com a imaginação, Luciana passou a escritora de narrativas 
marcadas pela fantasia e, potencialmente, proponentes de uma 
visão crítica diante da realidade apresentada.
2 Os filhos de Lobato: o imaginário infantil na ideologia do adulto, tese de doutorado defendida em 
1996 pelo autor J. Roberto Whitaker Penteado que mais tarde transformou-se em livro, publicado 
em 1997.
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Sandroni decidiu escrever sobre a vida e a obra de Monteiro 
Lobato a partir de uma experiência vivida numa biblioteca 
escolar durante os anos 90, quando ficou impressionada com as 
perguntas de um aluno de nove anos interessado em saber a 
biografia de Lobato. Assim, ela nos conta...

Mais tarde, ao trabalhar em escolas, fizemos um 
projeto com os livros do Sítio que envolveu todas 
as disciplinas. A empolgação foi tamanha que 
convidamos um escritor amigo, especialista em 
Lobato — Luiz Raul Machado —, para conversar 
com os alunos e os pais. Durante o encontro, 
era grande a curiosidade sobre o pai da boneca 
Emília: “Ele foi casado?”, “Teve filhos?”. Porém, na 
ocasião, o palestrante era sempre interrompido 
por um menino ansioso que, a todo momento, 
trazia informações bombásticas: “Lobato vendia 
livros em padaria!”, “Lobato vendeu um milhão 
de livros!”, “Lobato foi preso!”. A cena me intrigou 
tanto que ali mesmo surgiu a ideia de fazer 
um livro sobre a vida do escritor direcionado 
especialmente às crianças.
(SANDRONI, 2018, p. 49)

Das publicações da autora, selecionou-se, para este estudo, 
o livro Minhas memórias de Lobato, obra com boa circulação 
no ambiente escolar devido a sua escolha para a composição 
do acervo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE/MEC), 
laureado com os prêmios Jabuti, na categoria Melhor Livro 
Infantil, e Ofélia Fontes – “O Melhor Livro para a Criança”, da 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, também indicado 
para a lista de honra do IBBY (Internacional Board on Books for 
Young People).
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Lobato ficcionalizado: quem conta essa história?
Como contar para os jovens leitores a vida e a obra de 

Monteiro Lobato? Que informações privilegiar diante de uma 
trajetória pública tão intensamente vivida? Nesta empreitada, 
não só os aspectos biográficos seriam capazes de revelar a 
autenticidade de Lobato, mas também a ficção costurada 
pelos próprios moradores do Sítio do Picapau Amarelo poderia 
conduzir o leitor pelas tramas desta narrativa metaficcional, 
publicada por Luciana Sandroni, que opta por compartilhar com 
o leitor as estratégias de sua construção.

As memórias de Luciana sobre Monteiro Lobato, contadas 
por Emília e Visconde, são ambientadas no Sítio, e iniciam-se 
depois que Emília teve a ideia de escrever as memórias de seu 
criador, pontuando que boa parte da narrativa seria sobre ela 
mesma: “a personagem mais importante que ele criou” (1997, p. 
4). Tamanha petulância só poderia vir mesmo da Marquesa de 
Rabicó, bem esperta ao convocar Visconde para a difícil tarefa 
de escrever, assim como aconteceu em Memórias da Emília 
(figura 3), publicado em 1936, pelo escritor paulista.

Emília é como aquelas personagens que crescem ao 
longo da trama, arrebatam os telespectadores da novela diária 
e ficam na memória dos leitores. Nasceu de uma saia velha 
de Tia Nastácia e muda que só ela! No entanto, é através da 
linguagem que a Boneca se faz “gente” e constrói sua própria 
história exercendo toda a sua força discursiva e persuasiva, às 
vezes, bem autoritária: “—Visconde — disse ela —, venha ser 
meu secretário. Veja papel, pena e tinta. Vou começar minhas 
Memórias” (LOBATO, 2017, p. 13).
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Figura 3 – Capa do livro Memórias da Emília (edição Biblioteca Azul)

Fonte: LOBATO, Monteiro. Memórias da Emília. 5. ed. São Paulo: Biblioteca 
Azul, 2017.
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Instigada por Dona Benta sobre como aquelas memórias 
seriam escritas, a boneca de pano, retomada por Luciana 
Sandroni, adiantou que não faria pesquisa alguma, seria tudo 
invenção: “Eu vou escrever tudo da minha cabeça, como todos 
os escritores! [...] Os poetas, por exemplo, aposto que são os 
primeiros que não fazem pesquisa, vivem mentindo e ninguém 
reclama” (1997, p. 5). Mas Dona Benta argumentou:

[...] no seu caso é diferente, você não está 
fazendo poesia e sim uma biografia. Não pode 
inventar a vida de uma pessoa que nasceu, foi 
criança, cresceu, publicou livros, casou. Você tem 
que pesquisar, ver as datas, os nomes. Tem que 
ler todos os livros sobre ele, mas sem inventar. 
Vá lá que você invente suas memórias o que 
não aconteceu realmente, mas nas dos outros é 
demais, Emília! (SANDRONI, 1997, p. 5)

Emília acabou concordando: “Está bom, a senhora 
ganhou, vai ter pesquisa, sim, mas só um pouquinho, e quem 
vai fazer é o Visconde!” (1997, p. 5). Sem consulta prévia e de 
forma impositiva, o sabuguinho científico recebeu o posto de 
secretário, aliás, retomou sua célebre função já exercida, não 
sem antes protestar: “— Mas, Emília, você já leu alguma coisa 
sobre o Lobato, já se informou de alguma característica da 
vida dele, os fatos mais marcantes, a infância, os estudos, as 
primeiras leituras?” (1997, p. 6). A boneca de macela, no auge 
de sua tirania, retrucou: “— Ai! Que droga! Por que você e a 
Dona Benta não vão pentear macacos? Puxa, eu tenho uma ideia 
maravilhosa dessas e vocês só sabem falar de pesquisa e mais 
pesquisa! Está tudo aqui, na cachola!” (1997, p.6).

É nesta esfera de mais uma reinação da bonequinha que 
a obra Minhas memórias de Lobato se apropria de personagens 
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lobatianos que defendem, até o final da trama, suas posições 
a partir de diálogos, ora construídos na defesa da pesquisa 
histórica, representados pela fala de Visconde, ora no texto 
inventado por Emília. O enredo é alicerçado por três narradores 
que contam histórias construídas paralelamente: observa-
se a narração em terceira pessoa que organiza e comenta as 
conversas entre a boneca e o sabugo, e as vozes, em primeira 
pessoa, de Visconde e de Emília.

A escolha dos personagens-autores/narradores pode 
revelar o caminho da “reinvenção dos próprios personagens, 
a partir daquilo que a autora construiu como leitura da obra 
lobatiana: representa simbolicamente a tensão entre a verdade 
da ciência e a sedução da imaginação” (PINA, 2009, p. 734), e, 
neste sentido, o texto de Sandroni expõe as costuras de um jogo 
narrativo em que se alternam ficção e história, sobressaindo o 
“fenômeno estético da metaficção, que por definição se dobra e 
se redobra de fora para dentro” (BERNARDO, 2010, p. 13).
Aspectos metaficcionais em Minhas memórias de 
Lobato

O recorte para a análise de Minhas memórias de Lobato 
recai sobre o foco da metaficcionalidade, vertente da pós-
modernidade em plena expansão nos textos destinados à 
infância, em que se observa uma ruptura dos modelos tradicionais 
de escrita e evidencia-se o caráter de artefato da obra literária. 
O leitor assume a posição de coparticipante daquele constructo 
e a ele são revelados os modos de escrever, “as costuras do 
texto, seus bastidores, deixando em evidência como um texto 
é construído ficcionalmente mediante uma série de convenções 
partilhadas pelos seus leitores” (NAVAS, 2015, p. 85).
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Ao se apropriar de Memórias da Emília, escrito na década 
de 30, Luciana Sandroni retoma a força discursiva da personagem 
Emília, dona de uma personalidade inconfundível — “Sou 
a Independência ou Morte” (LOBATO, 2017, p. 150) —, cuja 
importância rendeu um livro sobre sua “vida e obra”, privilégio 
único entre os personagens do Sítio. A narrativa de Lobato, 
também metaficcional, desnuda com detalhes o processo de 
criação literária, deixando claro para o leitor toda a tirania da 
Marquesa de Rabicó e a subserviência de Visconde, o redator 
de boa parte do texto memorialístico. Sobre esta questão, a 
pesquisadora Emilia Mendes afirma que:

A metalinguagem é uma das principais 
características da obra. A escrita das Memórias 
dá lugar a longas discussões sobre o objeto livro, 
nas quais a preocupação com a materialidade é 
evidente. Emília quer escolher tudo, o tipo de 
papel, de tinta, a diagramação do título e todos 
os recursos gráficos. (2009, p. 344)

O texto lobatiano compartilha com o leitor as dificuldades 
para iniciar a escrita. Emília não sabe que direção tomar, então, 
resolve ditar para Visconde:

Agora escreva: Capítulo Primeiro.
O Visconde escreveu e ficou à espera do resto. 
Emília, de testinha franzida, não sabia como 
começar.
Isso de começar não é fácil. Muito mais simples 
é acabar. Pinga-se um ponto final e pronto; 
ou então escreve-se em latinzinho: FINIS. Mas 
começar é terrível. Emília pensou, pensou, e por 
fim disse:
— Bote um ponto de interrogação; ou, antes, 
bote vários pontos de interrogação. Bote seis... 
(2017, p. 14-15)
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As dúvidas para começar o texto se repetem nas memórias 
de Sandroni:

— Bem, agora, escreva aí: “Primeiro Capítulo”.
Emília coçou a cabecinha e voltou a andar para lá e 
para cá. Procurava um começo e não encontrava. 
Até que pediu arrego para o sabugo:
— Visconde, não tenho a mínima ideia de como 
começar. É muito difícil... E se a gente começasse 
pelo final? Assim: “...e aí, Monteiro Lobato, o 
maior escritor para crianças, morreu”, e ponto 
final. Que tal? (1997, p. 8)

A narrativa segue com os embates entre Visconde e 
Emília sobre o que deve constar nas memórias do próprio 
criador. Alternam-se, assim, os dados históricos e biográficos 
apresentados pelo sabugo, que terá sua fala graficamente 
distinta da Emília, recuada em relação à margem esquerda e 
em itálico, e, no padrão normal, as histórias inventadas pela 
boneca. Destaca-se ainda, no livro em análise, a numeração 
no centro da página sombreada em amarelo, cor escolhida 
também para compor o fundo da capa e contracapa, revelando 
um experimento tipográfico, tendência observada na literatura 
infantil e juvenil atual.

O jogo narrativo que estrutura esta obra baseia-se na 
mescla dos discursos histórico e ficcional, compondo o que 
Hutcheon (1991) denomina de metaficção historiográfica, 
uma estratégia da criação literária contemporânea em que o 
narrador tem consciência da produção de novos sentidos que 
levam à revisão crítica da História dentro da própria história. No 
fragmento a seguir, o sábio Visconde, ao explicar para Emília as 
questões sobre o petróleo, revela sua criticidade e legitima a sua 
visão embasada em fatos: “Na verdade, quem não queria que 
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o Brasil explorasse petróleo eram os Estados Unidos, porque 
assim eles poderiam continuar a vendê-lo para o nosso país. E o 
governo não queria briga com os americanos” (SANDRONI, 1997, 
p. 75).

Ainda recorrendo aos estudos teóricos de Hutcheon, vale 
observar a presença da intertextualidade em muitas passagens 
do texto de Sandroni. Definida como “uma manifestação formal 
de um desejo de reduzir a distância entre o passado e o presente 
do leitor e também de um desejo de reescrever o passado dentro 
de um novo contexto” (1991, p. 157), é um recurso que permeia a 
obra oferecendo um alinhavo para as dobras e redobras expostas 
deste romance, potencializando a posição do leitor que termina 
por ser convocado a alcançar outras camadas de interpretação, a 
realizar alusões intertextuais entre a narrativa original de Lobato 
e a história contada em Minhas memórias de Lobato, começando 
pela capa do livro, ilustrada por Laerte (figura 1), que, em tom 
caricatural, apresenta Emília mais próxima da imagem televisiva, 
e em gesto imperativo ditando suas invencionices para o pobre 
Visconde, já exausto de tanto trabalho.

Para responder às interpelações de Dona Benta sobre a 
mais nova aventura que Emília estava planejando, a personagem 
anuncia as suas memórias de Monteiro Lobato, ou melhor, as 
de Luciana Sandroni, que mantém evidente relação intertextual 
com a obra original de Lobato:

— Tive uma ideia mirabolante! Vou escrever 
minhas memórias.
Dona Benta não entendeu nada. Será que Emília 
estava sofrendo de amnésia e tinha esquecido 
que já tinha escrito as Memórias da Emília?
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— Mas, Emília, você já escreveu suas memórias. 
Não me diga que você já tem um segundo tomo!
— Não, é que eu tive a ideia de escrever as 
memórias de Monteiro Lobato, e é claro que 
metade do livro vai ser sobre mim, já que sou a 
personagem mais importante que ele criou. Por 
isso o livro vai se chamar “Eu e Lobato”.
(1997, p. 3-4)

Além de incorporar procedimentos de intertextualidade 
nas referências diretas ao volume de Lobato, há de se pontuar 
o uso da paródia no texto de Sandroni, que segundo Hutcheon 
é “uma das formas pós-modernas de incorporar literalmente o 
passado textualizado no texto do presente” (1991 p. 156). Em 
muitos trechos do livro de Sandroni, permeado pelo humor 
e ironia, bem ao estilo lobatiano, o leitor depara-se com a 
franqueza de Emília e as objeções de Dona Benta e Visconde, os 
guardiões do bom senso e da visão científica. Filosofando, Emília 
de Lobato registra que: “— Verdade é uma espécie de mentira 
bem pregada, das que ninguém desconfia. Só isso” (2017, p. 12). 
Luciana retoma esta afirmação: “— A verdade é uma mentira 
bem contada, ela não existe” (1997, p. 41) e revela mais uma 
estratégia da narrativa contemporânea capaz de recontextualizar 
o discurso do passado, sem fins idealizantes ou nostálgicos.

Apostando na participação mais ativa do leitor menos 
ingênuo, a narrativa em análise convida-o a revisitar não 
somente o texto de Lobato, mas também outras obras que 
compõem as tramas do universo literário. Sobre a questão 
principal deste estudo, a pesquisadora Teresa Colomer sinaliza 
que a metaficção pode “ser um agente subversor da forma 
canônica da literatura infantil e juvenil e converte o leitor em 
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colaborador autoconsciente, mais do que um consumidor 
facilmente manipulável” (2003, p. 112). A proximidade com o 
leitor é marcada pelas despedidas dos personagens nas últimas 
páginas do livro, cada um, a seu modo, tenta convencer o público 
de que a parte que escreveu é a melhor e, por causa da escritura 
bem pretensiosa de Emília e Visconde, esta obra seria salva 
do encalhe nas prateleiras, como afirma a Emília de Sandroni, 
igualmente asneirenta e desaforada como a de Lobato, aquela 
boneca de pano capaz de ser ela própria, ela por ela mesma.
Considerações finais

A metaficção é uma tendência estética presente na atual 
literatura infantojuvenil e propõe rupturas no nível da estrutura 
narrativa, da temática e, sobretudo, da relação do leitor com o 
texto literário. A obra Minhas memórias de Lobato subverte a 
escrita convencional do discurso memorialístico com a escrita 
inventiva de Emília e mantém, da narrativa original, a força do 
discurso ficcional.

Utilizando recursos metaficcionais, a escrita de Luciana 
Sandroni expõe o processo de criação literária através dos 
diálogos divergentes entre Emília e Visconde, personagens 
“experientes” no ofício de escrever memórias e, justamente, 
são as discordâncias entre eles o caminho para a construção das 
narrativas de Lobato e de Sandroni, escritores que inovaram as 
técnicas de composição, cada qual no seu tempo.

A partir do exposto, evidencia-se que os textos 
metaficcionais podem desafiar o leitor a pensar sobre o limiar 
entre ficção e realidade, contribuindo para uma postura mais 
participativa e reflexiva da criança e do jovem diante de um texto 
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instigante e questionador. Vale ressaltar que o conhecimento 
prévio sobre o universo do Sítio do Picapau Amarelo torna a 
leitura, em foco, mais fruitiva e intertextual e, neste sentido, o 
papel do mediador torna-se fundamental como referência para 
leitores em formação.
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UM CONVITE À COAUTORIA: A 
METAFICÇÃO, O LIVRO ILUSTRADO E 

OS ACERVOS ESCOLARES

Andreia Aparecida Suli da Costa1

Primeiras palavras: para pensar sobre livros e 
acervos

Pensar na constituição dos acervos escolares nas escolas 
públicas brasileiras é pensar no direito à literatura como bem 
incompressível, assim como o direito à moradia, alimentação, 
vestuário, dentre outros, conforme preconizado por Antonio 
Candido (1995). A fruição literária, como direito inalienável, é, 
também, um bem que atende às “[...] necessidades profundas 
do ser humano, [...] necessidades que não podem deixar de ser 
satisfeitas sob pena de desorganização pessoal, ou pelo menos 
de frustração mutiladora” (CANDIDO, 2004, p. 174).

Nesse sentido, em anos recentes, diferentes políticas 
públicas do livro visaram repertoriar as escolas com obras 
literárias atendendo a diferentes públicos, desde a educação 
infantil até a educação de jovens e adultos. Contudo, como já 
questionava Paiva (2012), basta repertoriar? Será que os acervos 
são, de fato, utilizados pelas crianças? Como são feitas as 
mediações de leitura nos espaços escolares?

A preocupação com os usos dos acervos escolares nos 
motivou a conduzir a pesquisa, ainda em curso, Livro ilustrado: 
dos acervos para a sala de aula, da qual, neste texto, trazemos 
um breve recorte a partir da análise de duas obras pertencentes 
1 Doutoranda em Letras – Literatura e Vida Social pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
E-mail: andreia.suli@unesp.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3186291239812872.

mailto:andreia.suli@unesp.br
http://lattes.cnpq.br/3186291239812872


94

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

aos acervos de políticas públicas do livro. Nossa intenção é 
contribuir para a formação continuada de professores enquanto 
curadores, mediadores e formadores de leitores, ampliando o 
seu repertório no tocante à análise e apreciação estética dos 
livros ilustrados presentes nesses acervos.

Cabe ressaltar que, por livro ilustrado, compreendemos 
as “obras em que a imagem é espacialmente preponderante 
em relação ao texto, que aliás pode estar ausente. A narrativa 
se faz de maneira articulada entre texto e imagens” (LINDEN, 
2018, p. 24). Além disso, a materialidade do livro ilustrado ou seu 
projeto gráfico-editorial agrega-se à palavra e à imagem para 
a produção de sentidos. São livros que, muitas vezes, podem 
parecer simples, mas que exigem uma leitura atenta, que adentre 
diferentes camadas de sentido pela combinação intersemiótica 
dos elementos que os constituem.

Para Bader (1976):
Um livro ilustrado é texto, ilustração, design 
total; um item de manufatura e um produto 
comercial; um documento social, cultural e 
histórico: e, acima de tudo, uma experiência para 
a criança. Como uma forma de arte, ele passa 
pela interdependência de imagens e palavras, 
pela exibição simultânea em duas páginas, e pelo 
“drama da página virada”.
(apud SALISBURY; STYLES, 2013, p. 75)

Em outras palavras, a leitura do livro ilustrado perpassa 
um complexo jogo de relações multissemióticas para que o 
leitor vá preenchendo os vazios e pontos de indeterminação 
proporcionados pela relação entre texto, imagem e materialidade 
(ISER, 1996b). Uma leitura que não pode ser superficial ou 
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apressada, e sim que permita o direito de se demorar nas imagens 
para adentrar as diferentes camadas de sentido, conforme 
defendido pelo ilustrador Odilon Moraes em sua nota biográfica 
no livro Os direitos do pequeno leitor (apud AUERBACH, 2018).

Concordamos, portanto, com Linden (2018, p. 8) quando 
destaca que ler um livro ilustrado “não se resume a ler texto e 
imagem. É isso e muito mais”. É ler as guardas, a capa, a folha de 
rosto, o formato, as tipografias, as cores.

Trata-se, nesse caso, do fenômeno metaficcional que 
chama a atenção para o próprio artefato, de maneira consciente, 
provocando um descortinamento das relações entre ficção e 
realidade (WAUGH, 1984), e que podem ainda convidar o leitor à 
coautoria. É o que, neste texto, trazemos à discussão pelas obras 
Aperte aqui, de Hervé Tullet (2013), e Não abra este livro, de Andy 
Lee (2018), ambas pertencentes aos acervos escolares Programa 
Nacional do Livro Didático/Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (PNLD/PNAIC) e Programa Nacional do Livro e do 
Material Didático (PNLD Literário), respectivamente.

O primeiro acervo faz parte das ações do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa, firmado em 2012 pelo 
Ministério da Educação e Cultura com Estados e Municípios 
signatários, que visavam garantir o cumprimento da quinta meta 
do Plano Nacional de Educação: alfabetizar todas as crianças 
até o final do Ciclo de Alfabetização (aproximadamente aos oito 
anos de idade).

Por intermédio de edital público de convocação foram 
selecionadas obras literárias para compor os acervos destinados 
aos anos iniciais da Escolarização Básica como parte das ações do 
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Pacto. Dessa forma, as escolas públicas do país, cujos municípios 
eram signatários, receberam 210 livros divididos nas categorias: 
texto em versos, texto em prosa, histórias em quadrinhos, livro 
de imagens e livros ilustrados, escolhidos por um processo de 
“Avaliação Pedagógica desenvolvido pela Secretaria de Educação 
Básica através de cooperação, nessa edição, com a qualificada 
equipe de especialistas do Centro de Alfabetização, Leitura e 
Escrita – Ceale – Universidade Federal de Minas Gerais” (BRASIL, 
2015, p. 7).

Com relação ao segundo acervo, o PNLD Literário, do 
qual selecionamos a obra Não abra este livro (LEE, 2018), foi 
instituído por meio do decreto nº 9.099, de 18 de julho de 
2017, em substituição ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE), incorporando, portanto, ao Programa Nacional 
do Livro e do Material Didático (PNLD), a obrigação de “[...] 
avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, 
entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma 
sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação 
básica [...]” (BRASIL, 2017).

Vale lembrar que o PNBE foi um importante programa 
que atendeu vários segmentos das escolas de todo o país, 
repertoriando crianças, jovens e adultos com diferentes acervos 
e materiais de qualidade, desde livros literários até periódicos. 
Ademais, teve continuidade independentemente das mudanças 
de governo, até 2014, quando foi suspenso e, em 2017, extinto, 
como ressalta Cordeiro (2018).

Uma das mudanças do PNLD Literário em relação ao 
PNBE diz respeito à materialidade das obras selecionadas. 
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Especialmente com relação ao Edital de Convocação para o 
Processo de Inscrição e Avaliação de Obras literárias para o 
Programa Nacional do Livro e do Material Didático do Ensino 
Fundamental (BRASIL, 2018), as obras inscritas precisaram se 
adequar a um modelo padrão:

Formatos Admitidos:
b. 205 mm x 275 mm (com desvio de até mais ou 
até menos 3 mm)
c. 270 mm x 270 mm (com desvio de até mais ou 
até menos 3 mm)
d. 135 mm x 205 mm (com desvio de até mais ou 
até menos 2 mm)
Papel
Capa:
Papel cartão tríplex ou SBS (Sódio Branqueador) 
branco de gramatura entre 240 a 364 g/m2 
nominais - ABNT NBR NM ISO 536; [..]
Acabamento: 
Capa: revestido na frente, laminação brilho ou 
envernizado com verniz UV.
(BRASIL, 2018, p. 26, 27)

A liberdade de escolha na composição do livro pode vir 
a ferir seu projeto gráfico-editorial, refletindo diretamente em 
sua materialidade e, consequentemente, nas possibilidades de 
leitura desse objeto. Como vimos, no livro ilustrado, todos os 
elementos se relacionam para a produção de sentidos: capa, 
gramatura das folhas, formato, tamanho, tudo significa no 
processo de composição da obra.

Tolher essa liberdade de design pode levar a “mutilações” no 
livro original que interfiram nas camadas de leitura relacionadas 
ao projeto gráfico-editorial e diálogos intersemióticos entre texto 
verbal escrito e ilustrações. Em outras palavras, corre-se o risco 
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de que o tripé texto/imagem/materialidade não se constitua ou 
fique comprometido.

Felizmente, a obra Não abra este livro (LEE, 2018), aqui 
analisada, faz parte do acervo PNLD Literário destinado à 
Educação Infantil, cujo edital de convocação não determinou 
as mesmas padronizações exigidas ao Ensino Fundamental. Um 
diferencial que garantiu diferentes possibilidades relacionadas 
ao projeto gráfico-editorial das obras daquele segmento:

As obras literárias destinadas à educação infantil 
deverão ser adequadas à faixa etária das crianças 
e confeccionados em material atóxico (p. ex.: 
papel, cartonado, tecido, EVA, plástico) de forma 
a possibilitar o manuseio por crianças de 0 a 5 
anos e 11 meses, podendo ser apresentados em 
diferentes tamanhos. (BRASIL, 2018, p. 26)

Para Nikolajeva e Scott (2011, p. 307), o projeto gráfico-
editorial exerce tamanha importância no livro ilustrado que, “na 
verdade, a narrativa pode começar na capa, e passar da última 
página, chegando até a quarta capa”. Também as guardas e 
outros elementos paratextuais podem comunicar informações 
importantes ou até mesmo contradizer a narrativa. Assim como 
o formato que “[...] não é acidental, mas participa da totalidade 
estética do livro” (NIKOLAJEVA E SCOTT, 2011, p. 307).

De acordo com Genette (2009, p. 14, grifos do autor), “[...] 
o paratexto é um texto: se ainda não é o texto, pelo menos 
já é texto”. Muitas vezes, esses paratextos podem chamar a 
atenção do leitor para o jogo metaficcional, engendrando-o no 
próprio aspecto material da obra ou chamando-o a participar 
da criação da narrativa. O objeto livro passa a dialogar com o 
leitor, convidando-o à coautoria por intermédio de construções 
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metaficcionais que podem se dar tanto no plano verbal quanto 
no plano imagético. Por este viés, traremos, neste texto, uma 
breve análise das obras já citadas, mas antes, porém, convém 
refletir sobre alguns aspectos da metaficção.
A metaficção como convite à coautoria

A presença de elementos metaficcionais em obras literárias 
não se constitui como novidade do fazer contemporâneo, 
embora pareça haver um considerável alargamento deste 
quesito na produção atual. “A maioria dos críticos afirmam 
que os elementos metafictícios ficaram em evidência na 
literatura e arte contemporâneas desde o início dos anos 1970” 
(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 289), todavia, Waugh (1984) e 
Bernardo (2010) admitem a presença de traços metaficcionais 
já em Dom Quixote: “há quatrocentos anos, por exemplo, o 
personagem Dom Quixote já criticava o narrador das histórias 
de Dom Quixote” (BERNARDO, 2010, p. 40).

A literatura preferencialmente destinada à infância, de 
igual modo, vem apresentando um incremento de obras nas 
quais há preponderância de elementos metaficcionais, seja 
pelo jogo metalinguístico, pela autorreferência ou ainda pelas 
relações intertextuais. De acordo com Nikolajeva e Scott (2011, 
p. 295), “alguns estudiosos incluem a intertextualidade como 
um elemento metaficcional”, tal como o faz Bernardo (2010, 
p. 42-43) quando afirma que “a conhecida intertextualidade – 
através da paródia, do pastiche, do eco, da citação direta ou do 
paralelismo estrutural – integra os processos metaficcionais”.

Ainda nas palavras de Bernardo (2010, p. 9), é possível 
definir metaficção como “[...] um fenômeno estético 
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autorreferente através do qual a ficção duplica-se por dentro, 
falando de si mesma ou contendo a si mesma”. Talvez uma boa 
comparação seria pensarmos na obra diante de um espelho, 
refletindo a si mesma, de modo inverso. Ou então, como se 
o leitor visse a obra tal como vê um bordado: tendo em suas 
mãos o avesso e o direito, pode ver, ao mesmo tempo, a beleza 
daquilo que está aparente pelas linhas, cores e composições e, 
virando o bordado, discernir as tramas, os pontos e arremedos 
do processo de construção.

Dito de outro modo, a metaficção desnuda o processo 
criativo, a forma, a composição textual, poética e imagética. 
Permite à obra revelar-se toda ao leitor, por dentro e por fora. 
Cabe a ele – ao leitor – apropriar-se, portanto, das diferentes 
nuances para produzir sentidos outros ao texto literário. E isto 
não é privilégio dos leitores adultos.

De acordo com Nikolajeva e Scott (2011, p. 290), “[...] o 
número de livros ilustrados inteiramente baseados no jogo 
metaficcional está em rápido crescimento”. Diversos títulos, 
inclusive alguns pertencentes aos acervos escolares fruto de 
políticas públicas do livro, recorrem à metaficção em suas 
composições e acenam para a inteligência e perspicácia destes 
(pequenos) leitores.

Instaura-se, desse modo, uma interação entre leitor e obra 
que, muitas vezes, não se limita a revelar seus “segredos” àquele, 
mas, sim, o convida a ser cocriador do texto. Uma conversa ora 
sutil, percebida apenas nas entrelinhas ou pequenos detalhes 
visuais; ora explícita, apelativa ou escancarada, por vezes na voz 
do narrador que “[...] pode assumir, por exemplo, a forma de um 
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conselho: ‘Você quer saber o que aconteceu a seguir? - vire a 
página’” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 289).

Outorga-se ao leitor, nesses casos, uma participação ativa 
no ato da leitura: cabe a ele, portanto, no próprio manuseio do 
objeto livro, o desenrolar da narrativa. Uma parceria entre o leitor, 
o livro e seu autor, que, no ato da criação, já pressupunha um 
leitor implícito (ISER, 1996a), coartífice da obra. Por conseguinte, 
é na recepção do texto, pelos atos de leitura, que esta relação 
se concretiza.

Para Wolfgang Iser (1996a, p. 73), “a concepção do leitor 
implícito designa então uma estrutura do texto que antecipa a 
presença do receptor. [...] Desse modo, a concepção do leitor 
implícito enfatiza as estruturas de efeitos do texto, cujos atos de 
apreensão relacionam o receptor a ele”.  É, portanto, pensando 
neste jogo metaficcional que convida o leitor à coautoria da obra 
literária que partiremos para a análise das obras Aperte Aqui 
(TULLET, 2013) e Não abra este livro (LEE, 2018).
Gestos que convidam: Aperte aqui, de Hervé Tullet

A obra Aperte aqui, do escritor francês Hervé Tullet, propõe 
uma interação com o leitor por intermédio do apelo sensorial 
e tátil que o convida a executar diferentes ações ao longo dos 
espaços das páginas duplas do livro.

Aliás, esta é uma característica que perpassa as produções 
de Tullet, marcadas pelo jogo metaficcional que provoca uma 
relação colaborativa com o leitor. Considerado o “príncipe da 
pré-escola”2, Hervé Tullet explora o universo da imaginação 
infantil a partir da combinação de cores (especialmente as 
primárias), formas e sentidos.
2 Conforme informações paratextuais da própria obra.
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Este artista plástico, nascido na Normandia em 1958, 
publicou seu primeiro livro em 1994 e, desde então, não parou 
mais de produzir. Alguns de seus livros já foram traduzidos para 
diversos idiomas e receberam importantes premiações. A obra 
Aperte aqui, por exemplo, publicada originalmente com o título 
Un livre, em 2010, foi traduzida para 25 idiomas e contemplada 
com dezesseis prêmios3, dentre eles, no Brasil, o Prêmio Revista 
Crescer, em 2012, selecionado entre os 30 melhores livros 
infantis daquele ano.

Traduzida no Brasil por Elza Mendes, a versão aqui 
analisada foi produzida pela Editora Anglo em 2013 e compõe os 
acervos do Programa Nacional do Livro Didático/Pacto Nacional 
para Alfabetização na Idade Certa (PNLD/PNAIC), destinado 
às crianças dos anos iniciais da escolarização básica. A obra 
apresenta-se em formato quadrado, 22 x 22 cm, impressa em 
capa comum, diferentemente da versão comercial disponível no 
mercado brasileiro, da editora Ática/Giramundo, oferecida em 
capa dura.

Em se tratando da capa, temos um título bastante sugestivo: 
Aperte aqui, intercalado por círculos nas cores azul, amarelo e 
vermelho, sobre um fundo branco. A observação da sequência 
vertical dos círculos, aliada à leitura do enunciado “Aperte aqui” 
parece sugerir que se aperte o “botão” para dar início à leitura. 
Mas, qual deles? Ao abrir o livro, na folha de guarda, somem 
todas as demais informações verbo-visuais, permanecendo 
apenas o círculo amarelo do meio, provavelmente respondendo 
ao leitor qual círculo deveria ser apertado.
3 As premiações da referida obra podem ser consultadas em: http://herve-tullet.com/fr/boite/1/
un-livre.

http://herve-tullet.com/fr/boite/1/un-livre
http://herve-tullet.com/fr/boite/1/un-livre
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Ao iniciar a narrativa, novamente vemos o mesmo círculo 
amarelo apenas na folha direita sobre fundo branco na página 
dupla e, abaixo, inicia-se o jogo interativo com o leitor por 
intermédio de comandos apresentados no texto verbal escrito 
na forma do imperativo: “Aperte a bola amarela e vire a página” 
(TULLET, s.p.). Ao virar, tendo obedecido ao comando dado, o 
leitor se surpreenderá com a duplicação do círculo amarelo e 
o texto verbal que o parabeniza por sua ação, incentivando-o a 
continuar a realizar o próximo comando: “Muito bem! Aperte a 
bola amarela mais uma vez” (TULLET, 2013, s.p.) (figura 1).

Figura 1: Exemplo de estímulo e comando para o leitor

Fonte: Tullet, 2013.

Novamente o cenário se modifica, acrescentando mais um 
elemento visual a partir do cumprimento da ordem anterior, 
seguindo-se, no quadrante inferior da página, novo incentivo e 
outro comando e, assim, sucessivamente. Levado pelo estímulo 
de ver modificada a página, supostamente por suas próprias 
atitudes, o leitor motiva-se a continuar experimentando novos 
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gestos e ações que se intensificam no avançar das páginas 
duplas, acompanhadas do texto imagético que assume sempre 
novas proporções.

A partir dos gestos, o leitor é convidado à coautoria da 
obra uma vez que passa a compreender que, a depender de 
suas ações, é que a narrativa visual se modificará. Os círculos 
multiplicam-se, alinham-se, deslocam-se, crescem e diminuem na 
medida em que o leitor é convidado a apertar, chacoalhar, virar, 
sacudir, assoprar, bater palmas e até mesmo clicar, emprestando 
aqui uma ação afeita ao manuseio de artefatos tecnológicos, 
assemelhando-se ao touch a que os pequenos leitores da era 
digital já estão acostumados (figura 2).

Figura 2: Incentivo para clicar na imagem

Fonte: Tullet, 2013.

Para Guimarães e Ribas (2016, p. 188), “a criativa análise 
proposta por Tullet (2011) centra-se na articulação palavra 
e imagem em movimento, fundamentada na interatividade 
comum aos livros digitais para crianças e ao mesmo tempo no 
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discurso pedagógico”. Nesse sentido, as autoras destacam que, 
embora haja marcas do discurso pedagógico deixadas pelos 
comandos no modo imperativo, estas se diluem no efeito de 
sentido propiciado pela interação com o livro. Ou seja, embora 
todo o resultado dos comandos já esteja previsto e prescrito 
nas páginas, o efeito do real vivenciado pelo leitor no executar 
das tarefas e virar de páginas tende a ressignificar o discurso 
pedagógico, alocando-o na esfera do lúdico.

Ademais, as palavras motivacionais, que suscitam o 
desejo pela continuidade das ações, aliadas ao texto imagético 
proporcionam um apelo visual que salta aos olhos do leitor: em 
dado momento, motivados pelas palmas, os círculos crescem, 
ocupam cada vez mais espaço nas páginas duplas – dantes com 
vazios instaurados pelo fundo branco – passam a extrapolar os 
limites da folha pelas imagens sangradas (LINDEN, 2018) (figura 3).

Figura 3: Exemplo de imagem sangrada

Fonte: Tullet, 2013.



106

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

Por fim, as demais cores e círculos saem dos limites do livro 
centralizando novamente o amarelo. O texto verbal convida o 
leitor a fazer tudo outra vez: “Parabéns! Vamos brincar de novo?” 
(TULLET, 2013, s.p.), e, subvertendo as convenções ocidentais 
estipuladas para o sentido de leitura, no canto superior da 
página da direita, provoca o leitor a seguir outro caminho: “Se 
você quiser, também pode ir por este caminho aqui...” (TULLET, 
2013, s.p.) (figura 4).

Figura 4: Provocação a novos modos de leitura

Fonte: Tullet, 2013.

Notamos que o vocábulo “brincar” no enunciado citado 
evoca toda a dimensão lúdica da leitura, rompendo com 
quaisquer vestígios de autoritarismo pelo uso do modo verbal 
imperativo ou ainda se distanciando do discurso meramente 
pedagógico. Permanece, ao nosso ver, a ludicidade do brincar 
com o objeto livro, tal como um brinquedo, por meio da 
intersecção das dimensões gestuais, verbais e visuais. Ou, ainda, 
um convite para brincar de ser coautor da obra.
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Quando o não é um convite: Não abra este livro, de 
Andy Lee

Como dissemos, a obra Não abra este livro, escrita por 
Andy Lee e ilustrada por Heath Mckenzie, faz parte do acervo 
destinado à Educação Infantil do Programa Nacional do Livro e 
do Material Didático (PNLD Literário) de 2018. Lee, que é um 
comediante australiano, apresentador de televisão e escritor de 
livros infantis, estreou neste último ramo em 2016. Desde então, 
a série já conta outros três títulos: Não abra este livro novamente 
(2018), Sério, não abra este livro (2020) e Definitivamente não 
abra este livro (2020).

Na quarta capa de Não abra este livro (LEE, 2018), o autor 
escreve uma nota justificando que o escreveu como forma de 
presentear o sobrinho que havia nascido e que sua intenção era 
fazer apenas uma cópia. Contudo, seu amigo responsável pela 
impressão o incentivou a imprimir mais. Os outros livros da série 
também foram escritos em homenagem a novos sobrinhos, 
exceto o último quando, segundo o autor, na falta de mais um 
nascimento na família, dedica a todos os pais e futuros pais.

O tom bem-humorado da escrita de Andy Lee combina 
com as ilustrações bastante expressivas de Heath Mckenzie, 
ilustrador e escritor também australiano. Explorando tamanhos, 
cores, contrastes, tipografia nas páginas duplas, a combinação 
entre palavra, imagem e projeto gráfico-editorial conduzem a 
diferentes camadas de leitura da obra.

Ao contrário do que acontece em Aperte aqui, de Hervé 
Tullet, em que os comandos orientam e estimulam a ação do 
leitor, em Não abra este livro é justamente a negação da ação – 
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ou a ordem inversa – a força motriz da coparticipação do leitor 
para o desenvolvimento da narrativa. Para Iser,

O efeito da negação deriva do fato de que ela 
marca um defeito no conhecimento familiar, 
questionando assim a validade deste. Se a forma 
organizadora do conhecimento familiar se desfaz, 
então este se torna material para a exposição 
daquilo que antes estava encoberto.
(1996b, p. 193)

O conhecimento familiar à criança, nesse caso, seria o de 
abrir o livro e conhecer a história. Ao se deparar com o pedido 
para que não abra o livro, ocorre uma ruptura das expectativas 
do leitor que, em vez de o afastar da história, motiva-o ainda 
mais a lê-la. “As potências de negação evocam dados familiares 
ou em si determinados a fim de cancelá-los; todavia, o leitor não 
perde de vista o que é cancelado, e isso modifica sua posição em 
relação ao que é familiar ou determinado” (ISER, 1996b, p. 107).

O termo “não” aparece em vermelho, com uma tipografia 
que se assemelha ao rabisco, sobre as letras amarelas e lineares 
de “Abra este livro”. Ao lado, encontramos o personagem 
principal da narrativa segurando um lápis vermelho e um cartaz 
com os dizeres “Vá ler outra coisa!”. Trata-se de um monstrinho 
oval azul, com pernas compridas e olhar assustado, cuja forma 
cômica e composta de elementos familiares, como calças e tênis, 

colaboram para desfazer uma possível imagem assustadora, 
comumente ligada aos monstros (figura 5).
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Figura 5: Capa de Não abra este livro

Fonte: Lee, 2018.



110

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

Ao abrirmos o livro, nas folhas de guarda, temos a sensação 
de tê-lo desobedecido deveras, bem como de ter invadido seu 
espaço, pois o encontramos sentado em sua poltrona, lendo 
o que parece ser um jornal. O olhar de reprova do monstro é 
direcionado ao leitor como se este tivesse adentrado um espaço 
realmente proibido da intimidade do personagem. A partir 
de então, toda a narrativa será construída pelo diálogo desse 
personagem com o leitor que, teimoso, insistirá em virar as 
páginas, apesar de todo o apelo do monstrinho (figura 6).

Figura 6: Diálogo com o leitor

Fonte: Lee, 2018.

O leitor passa a ser, então, coautor da obra na medida 
em que está literalmente em suas mãos, pelo virar de páginas, 
o desenrolar da história. A cada página dupla, o leitor é 
surpreendido por uma ação diferente da personagem na 
tentativa (inútil) de persuadi-lo a não virar a página. Da ordem ao 
pedido; da barganha ao silenciamento; do rogo ao suborno; da 
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mentira à verdade; da ameaça à psicologia reversa, o monstrinho 
tenta evitar um trágico desfecho que só é revelado no último 
par de páginas duplas e que somente ocorre porque o leitor o 
desobedeceu abrindo o livro e passando as páginas.

A escolha tipográfica colabora com os apelos do texto 
escrito na medida em que enfatizam e destacam alguns 
enunciados, evidenciando seu caráter icônico “quando procuram, 
visualmente, dar conta de seu significado” (LINDEN, 2018, p. 
94). As letras aparecem ora pequenas, ora em tamanho médio 
e, algumas vezes, em tamanho grande, como se o personagem 
estivesse gritando. Para Linden (2018, p. 96), “as fontes, no livro 
ilustrado contemporâneo, são aliás cada vez mais concebidas em 
função de uma composição plástica coerente, mas também de 
sua conotação e dos efeitos que são passíveis de produzir”.

A mancha tipográfica também é disposta fora da 
linearidade, atenuando uma possível rigidez (LINDEN, 2018) e 
sugerindo uma alteração na prosódia como em “Que coisa!?” 
(LEE, 2018, s.p.), ou ainda acompanhando linhas expressivas do 
desenho como a que podemos ver na figura 7, abaixo:



112

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

Figura 7: Exemplo de diferentes usos do recurso tipográfico

Fonte: Lee, 2018.

É possível notar que as tentativas de dissuadir o leitor 
da continuidade da leitura estendem-se para além do plano 
verbal. No plano imagético, como vemos na imagem acima, o 
personagem toma boa parte do espaço da página dupla, ao 
centro, trazendo uma expressão facial e corporal aflita, a boca 
aberta, como se de fato estivesse gritando. Os traços verticais 
brancos que o cercam, bem como as gotas, recursos expressivos 
comuns ao universo das histórias em quadrinhos, acabam por 
reforçar essa impressão.

Além disso, a escolha da cor amarela ao fundo, 
contrastando com o fundo branco das páginas anteriores, indica 
um ponto de tensão na narrativa. Na página seguinte, o fundo 
vermelho sugere a raiva do personagem que também aparece 
com o rosto avermelhado (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006). 
Em outros momentos, as cores amarela e vermelha voltam a 
preencher o fundo dantes branco, surpreendendo o olhar do 
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leitor. Essa alternância afeta a dimensão espacial, sugerindo ora 
proximidade, ora distância do leitor (DONDIS, 1997) (figura 8).

Figura 8: Combinação de diferentes recursos expressivos

Fonte: Lee, 2018.

Na imagem acima, é interessante destacar o recurso 
metaficcional delineado pelo plano imagético. Ao centro, temos o 
personagem exibindo uma expressão que pode denotar tamanha 
angústia, como se quisesse segurar o leitor e o chacoalhar para 
compreender que não pode virar a página. Nota-se, nos cantos 
superiores, que as mãos do personagem estão segurando o 
próprio livro, pois vemos a imagem da capa e de algumas folhas, 
inclusive com algumas páginas amarelas entremeio às brancas. O 
personagem reconhece estar no livro e que é pelo ato de leitura, 
de responsabilidade do leitor, que se perfaz a narrativa. Expõe-
se, portanto, o papel do leitor como sujeito ativo no ato de ler, 
coautor do texto literário, cuja importância já estava implícita e 
prevista pelo autor (ISER, 1996a).
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Últimas palavras: fica o convite
O recurso metaficcional presente nos livros ilustrados 

preferencialmente destinados às infâncias desvelam, portanto, 
uma valorização do (pequeno) leitor visto como sujeito ativo no 
ato de leitura. Obras que pressupõem um leitor perspicaz (HUNT, 
2010), capaz de perceber e entrar no complexo jogo intersemiótico 
instaurado pelo tripé texto/imagem/materialidade e que, além 
disso, o convidam a descortinar o próprio processo de produção 
da narrativa.

Nas breves análises das obras aqui apresentadas, – Aperte 
aqui, de Hervé Tullet e Não abra este livro, de Andy Lee –, 
pudemos notar que a leitura instaura uma relação dialógica entre 
leitor e obra. Seja por meio de um personagem fictício, como o 
monstrinho azul de Lee, ou sendo o próprio livro o personagem 
que conversa com o leitor, como em Aperte aqui, a criança é 
convidada a ser coautora da obra literária.

Em Tullet, a dimensão corporal, motora e tátil, suscita 
a continuidade da leitura que se desdobra no plano visual e 
imagético em diferentes nuances, formas, cores e tamanhos. O 
toque do leitor torna-se mágico pela ludicidade do diálogo que, 
ao mesmo tempo traz um comando e gera uma recompensa. 
Uma profusão de sensações que tomam conta do espaço 
intermediado pelo livro e seu leitor que não é passivo, mas 
agente responsável pela mudança já antevista pelo autor.

No caso de Andy Lee, será a potência de negação (ISER, 
1996b) a responsável por instigar o leitor a agir e participar do 
desenvolvimento da história. O apelo para que o leitor não abra 
o livro e não vire as páginas provoca uma ruptura nas convenções 
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de leitura e surte um efeito inverso: motiva-o, ainda mais, a 
manusear o livro passando suas páginas. Há uma ressignificação 
no ato de virar a página que transforma e interfere no espaço 
ficcional da narrativa. Mais uma vez, o recurso metaficcional 
convida à coautoria.

Por fim, convém destacar a possibilidade de ambas as 
obras estarem ao alcance das crianças que frequentam as 
escolas públicas brasileiras, uma vez que fazem parte dos acervos 
das políticas públicas do livro (PNLD/PNAIC e PNLD Literário). 
Todavia, sabemos que não basta repertoriar as escolas (PAIVA, 
2012), é preciso que obras como essas cheguem, de fato, às 
mãos dos pequenos leitores. Para tanto, consideramos de suma 
importância a figura dos mediadores de leitura, em especial dos 
professores, para que o livro ilustrado, repleto de possibilidades, 
saia dos acervos para a sala de aula. Fica o convite.
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A METAFICÇÃO NOS LIVROS 
ILUSTRADOS: (ALGUNS) POSSÍVEIS 

RECURSOS

Luara Teixeira de Almeida1

Introdução
A metaficção, definida como “fenômeno estético 

autorreferente através do qual a ficção duplica-se por dentro, 
falando de si mesma ou contendo a si mesma” (BERNARDO, 2010, 
p. 9) ou ainda como ficção autoconsciente (WAUGH, 1984), não é 
algo novo na literatura, podendo ser encontrada em diferentes 
momentos históricos, como explica Bernardo,

a metaficção existe desde que a ficção veio ao 
mundo; podemos encontrá-la nos primeiros 
mitos, que tematizam sempre o nascimento do 
próprio mito, e nas primeiras tragédias gregas, 
com seus coros e corifeus. (2010, p. 39)

No entanto, como explicita Nikolajeva e Scott, “[...] os 
elementos metaficctícios ficaram em evidência na literatura e na 
arte contemporânea desde o início dos anos 1970” (2011, p. 289). 
A metaficção, como um “dispositivo estilístico que busca destruir 
a ilusão de uma ‘realidade’ por trás de um texto e em seu lugar 
enfatiza a ficcionalidade” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 288), 
vem ganhando força e cada vez mais publicações se utilizam, em 
diferentes formas e graus, de algum recurso metaficcional para 
contar suas histórias.

As primeiras teorias sobre metaficção têm, como objeto de 
estudo, livros exclusivamente verbais, sobretudo romances. Este 
1 Doutoranda no Programa Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). E-mail: luaraalmeida13@hotmail.com. Lattes: http://
lattes.cnpq.br/3401764015535709.

mailto:luaraalmeida13@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/3401764015535709
http://lattes.cnpq.br/3401764015535709
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artigo, no entanto, propõe um recorte diferente, investigando 
livros em que as narrativas são constituídas de palavras, imagens 
e projeto gráfico, na tentativa de explorar como essas outras 
linguagens também contribuem para a construção metaficcional 
da obra. Utilizaremos a nomenclatura livro ilustrado para tratar 
desses livros, a partir de Nikolajeva e Scott (2011), que descrevem 
o termo como forma narrativa em que o texto é criado pela 
relação entre palavras e imagens em justaposição, e que se difere 
de um livro com ilustrações, produção em que o texto verbal é 
independente das imagens. Dessa forma, revelaremos como a 
relação entre os elementos narrativos reforça as possibilidades 
metaficcionais nessas obras.

Pensar a metaficção nos livros ilustrados acaba por 
ampliar o conceito originalmente proposto, pois é possível que o 
uso desse recurso se multiplique nas linguagens. O texto verbal 
já não é mais o único a ser explorado de maneira a enfatizar 
a ficcionalidade do livro, agora as imagens e o próprio objeto 
gráfico estão igualmente possibilitados de romper as fronteiras 
entre a ficção narrativa e a realidade do leitor. Em outras palavras, 
os aspectos materiais e imateriais do livro reforçam e revelam 
a noção do artefato ficcional que temos em mãos, “como se a 
opacidade e a complexidade da vida moderna começassem a 
se infiltrar na própria forma, e não mais no conteúdo das obras 
literárias” (EAGLETON, 2020, p. 131).

Observamos que o recurso da metaficção transgride a 
leitura tradicional, solicitando do leitor uma participação ativa, 
tanto intelectual quanto do próprio corpo, uma vez que

o jogo metaficcional de ensinar as cartas da 
construção literária, o oferecimento do leitor de 
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umas folhas em branco que se vão criando de 
modo simultâneo à sua leitura, esse não permitir 
a leitura inocente do “era uma vez” como se se 
pudesse crer que a história tivesse acontecido 
prolifera por meio de todo o tipo de artifícios. 
(COLOMER, 2017, p. 221)

Entendemos que todo livro exige, em algum nível, a ação 
do leitor. No entanto, nos livros que analisaremos, essa interação 
é amplamente explorada, exigindo do leitor um diálogo direto 
com o livro, como peça-chave para a leitura – com todo o corpo 
– dessas narrativas. Dessa forma, ler é se tornar parte da história, 
que vai sendo construída, como afirmou Colomer (2017), de 
maneira simultânea e com a colaboração desse leitor.
(Alguns) possíveis recursos

Neste artigo, iremos explorar alguns livros e seus artifícios 
metaficcionais, a fim de evidenciar as maneiras com que as 
próprias obras se expõem enquanto ficção. Exploraremos, 
principalmente, a maneira como as linguagens verbais, imagéticas 
e do projeto gráfico se relacionam para compor uma narrativa 
autorreferente, exigindo o leitor como dispositivo interativo.

Pensamos em narrativas nas quais o próprio livro-narrador 
ou personagens se mostram “conscientes” de sua ficcionalidade 
e da presença do leitor, ou “conscientes” de estarem em um 
objeto livro. Analisaremos, portanto, como a relação das 
linguagens e a demanda da presença do leitor são trabalhadas 
como recursos metaficcionais. O nosso recorte é de obras 
publicadas nos últimos dez anos, a fim de nos aprofundarmos 
em como esses recursos estão sendo trabalhados atualmente.
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Aperte aqui, de Hervé Tullet (2011)
Publicado pela Editora Ática, em 2011, o livro Aperte 

aqui traz o que descrevemos como um livro que se mostra 
“consciente” da ficcionalidade de si e da presença de um leitor. 
Utilizando o que Nikolajeva e Scott (2011) descrevem como “um 
dos tipos mais simples de metaficção”, o próprio livro se refere 
de maneira direta ao leitor, um livro-personagem-narrador 
dando instruções em sua narrativa. O título na capa do livro 
(figura 1) já nos introduz nesse espaço de leitor ativo, com o 
verbo no imperativo, indicando ordem: aperte, e o advérbio aqui 
nos apontando ao objeto físico livro, revelando-se como um 
artefato consciente de si.

Figura 1 - Capa do livro Aperte aqui

Fonte: Aperte aqui, de Hervé Tullet (2011).

Nessa obra, é possível reconhecer a cumplicidade entre 
o livro e o leitor, pois encontramos “instruções” ou indicações 
para a leitura de um para o outro. Na primeira página (figura 
2), com um círculo amarelo no centro, lemos “aperte a bola 
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amarela e vire a página” (TULLET, 2011, s.p.); o reconhecimento 
do elemento material “página” explicita o objeto como ficcional, 
mas, mais do que isso, revela que o objeto se reconhece como 
ficcional. A ação do leitor – de apertar a bola e virar a página 
– é recompensada por uma mudança na ilustração: a bola 
única se transformou em duas, e o livro-narrador o parabeniza, 
“muito bem!”. Novamente, nessa página, nos deparamos com 
uma indicação de ação: “aperte a bola amarela mais uma vez” 
(TULLET, 2011, s.p.) (figura 3) para, em seguida, como resultado 
da nossa ação de leitura, chegarmos em três círculos amarelos 
e um texto verbal que diz: “Legal! Passe o dedo de leve na bola 
amarela da esquerda...” (TULLET, 2011, s.p.) (figura 4).
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Figuras 2, 3 e 4 - Páginas do livro Aperte aqui

Fonte: Aperte aqui, de Hervé Tullet (2011).
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O livro segue com diferentes instruções para o leitor, que 
deve clicar, sacudir, virar, assoprar, bater palmas, entre tantas 
outras. Esse recurso, tão comum em dispositivos digitais e 
aplicativos, causa estranhamento ao estar presente em um objeto 
analógico. Aperte aqui (TULLET, 2011) convoca o leitor em todos 
os seus sentidos, exigindo uma performance de leitura que é, 
efetivamente, uma brincadeira. A manipulação do livro implica a 
utilização do espaço físico em que ocorre a leitura, como quando 
ele indica que “segure o livro em pé para as bolas descerem” 
(TULLET, 2011, s.p.), ou ainda quando incentiva “vamos sacudir o 
livro um pouquinho?” (TULLET, 2011, s.p.).

As imagens parecem responder à ação do leitor, com 
coerência ao que é pedido pelo livro. Ao virá-lo para a esquerda, 
todas as imagens caem para este lado e se acumulam no canto da 
página. Todo o resto fica em branco, como se as bolas coloridas 
tivessem de fato “escorregado”. Ou ainda o sopro do leitor que 
faz toda a cor preta de fundo sumir, revelando novamente a 
página branca por baixo. Tudo isso nos é declarado pelo virar 
das páginas; a interação analógica do livro desafia e incorpora 
o leitor, que deve realizar a ação pedida pelo objeto, mas deve 
também oferecer o comportamento leitor tradicional de virar as 
páginas.

Ao final, o livro traz um convite, “Parabéns! Vamos 
brincar de novo?” (TULLET, 2011, s.p.), chamando o leitor para 
recomeçar, ler outra e mais uma vez. Traz, também, um desafio 
e uma nova possibilidade, com o texto verbal dando a volta na 
margem do livro e se posicionando de ponta cabeça com uma 
seta indicando o retorno da leitura, “se você quiser, também 
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pode ir por este caminho aqui...” (TULLET, 2011, s.p.) (figura 5). 
Aqui o leitor se depara com a circularidade possível dessa obra. 
As imagens, elementos visuais básicos (círculos), podem ser lidas 
em qualquer posição material do livro. A leitura brincante pode 
ser feita de trás para frente, a partir do meio, de ponta cabeça 
ou como o leitor propuser. Isso reforça o aspecto metaficcional 
dessa narrativa, pois revela seu caráter ficcional e não linear, 
entendendo que não é necessária uma ordem absoluta de 
leitura.

Figura 5 - Página final de Aperte aqui

Fonte: Aperte aqui, de Hervé Tullet (2011).

Aperte aqui (TULLET, 2011) é transgressor na forma 
tradicional de ler, pois solicita a presença corporal do leitor e 
uma relação com o objeto livro que vai além de mero suporte. 
Desde o título, entendemos que todo o livro, todos os elementos 
materiais e imateriais, compõe uma narrativa metaficcional. A 
obra joga com as possibilidades leitoras e o leitor brinca com 
o próprio livro. A consciência da ficcionalidade do objeto e 
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da presença desse leitor transforma essa narrativa em uma 
experiência lúdica.
Estamos em um livro!, de Mo Willems (2015)

O segundo livro que trazemos para a discussão é Estamos 
em um livro!, publicado pela Editora Alfaguara em 2015. Nele, 
encontramos personagens aparentemente “conscientes” de sua 
ficcionalidade e da presença do leitor. O interessante, contudo, é 
que acompanhamos essa descoberta e os desdobramentos disso 
durante a própria narrativa. Em outras palavras, essa história é 
justamente sobre a personagem despertar para o fato de ela 
estar nessa história que está sendo contada.

Logo na capa (figura 6), podemos observar pistas 
metaficcionais. O título denuncia que os personagens descobrem 
estar em um livro e, ao mesmo tempo, o Elefante olha diretamente 
para o elemento verbal que está impresso em papel, tal qual 
ele próprio. Bernardo nos diz sobre o paradoxo do artista que, 
“através da metaficção, ressalta a circunstância de ficção do que 
faz, logo, não finge que finge – embora o faça” (2010, p. 109). Em 
Estamos em um livro!, os personagens questionam e estranham 
os próprios elementos ficcionais. Dessa forma, não fingem que 
não estão ali, dividindo o espaço da capa com eles.
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Figura 6 - Capa de Estamos em um livro!

Fonte: Estamos em um livro! (WILLEMS, 2015).

Outro recurso que igualmente colabora com a experiência 
metaficcional é a Porquinha que, no canto inferior direito, 
está “espiando” dentro do livro, virando a página desse objeto 
que temos em mãos. Essa imagem convida o leitor a também 
virar a página e iniciar a leitura. Além disso, o jogo com a 
bidimensionalidade da página está presente com a presença 
da Porquinha na frente do nome do autor, criando assim uma 
profundidade visual. Como descreve Bernardo, em imagens 
metaficcionais, os personagens “se esforçam para galgar a 
tridimensionalidade, no entanto, permanecem bidimensionais” 
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(2015, p. 111-112) e, dessa forma, acabam por se denunciar 
enquanto ficção.

A folha de rosto é igualmente profanada, uma vez 
que o Elefante aparece “escondendo” todas as informações 
tradicionais dessa página, para denunciar novamente: “estamos 
em um livro!”. Outro estranhamento na leitura é quando, 
no que seria a primeira página da história propriamente dita, 
encontramos os personagens olhando diretamente para o leitor 
e agradecendo (figura 7). Essa imagem causa incômodo, pois 
ainda não sabemos o motivo pelo qual eles estão agradecendo, 
uma vez que acabamos de iniciar a leitura.

Figura 7 - Páginas iniciais de Estamos em um livro!

Fonte: Estamos em um livro! (WILLEMS, 2015).

Essa informação fará sentido apenas quando chegarmos 
ao final do livro. Diante da tristeza do Elefante que quer 
continuar sendo lido, a Porquinha tem uma ideia, e eles pedem 
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ao leitor que os leia mais uma vez (figura 8). Dessa forma, o 
livro se encerra. No entanto, se o leitor de fato efetivar o que 
foi pedido pelas personagens, ele irá abrir novamente o livro, 
encontrando o agradecimento por ter cumprido com sua parte 
de lê-los novamente. Nos deparamos mais uma vez com um livro 
circular, que reconhece esse fato e se beneficia dele, jogando 
com o leitor e com o ler sempre de novo.

Figura 8 - Páginas finais de Estamos em um livro!

Fonte: Estamos em um livro! (WILLEMS, 2015).

Outro recurso metaficcional desse livro é o que Bernardo 
(2010) descreve como borrar a fronteira entre a realidade e a 
ficção, ou seja, os personagens brincam com esses status do que 
é real e do que é ficcional, por meio do projeto gráfico do livro 
e com quem os está lendo. A consciência dessas duas esferas 
é o que permite que eles provoquem o leitor, fazendo com 
que ele leia em voz alta palavras aleatórias, brincando com a 
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certeza de que irá ler e dizer em voz alta o que estiver escrito 
nas folhas de papel. Além disso, os personagens interagem com 
a numeração das páginas, elemento esse que não faz parte, 
normalmente, dos universos dos personagens ficcionais, sendo 
uma informação de cunho prático, apenas para o espectador. No 
entanto, em Estamos em um livro!, não é apenas o leitor que tem 
acesso a elas, mas também os personagens, conscientes de que 
todos os elementos materiais e imateriais do livro fazem parte 
do mesmo universo ficcional e que serão acessados por essa 
realidade leitora. O próprio tempo da narrativa é contado, pelo 
Elefante, pela numeração das páginas. Depois que a Porquinha 
confere que o livro acabará na página 61, o Elefante identifica já 
estarem na página 50 e que, quando lemos a página seguinte, já 
estaremos na 51, ou seja, o tempo do leitor é o mesmo tempo 
de duração daqueles personagens (figura 9). Isso reforça a ideia 
das histórias que são construídas de forma simultânea à leitura, 
pois a passagem de tempo de um livro – o virar das páginas – é 
reconhecido e vivido de maneira imediata pelos personagens.
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Figura 9 - Páginas de Estamos em um livro!

Fonte: Estamos em um livro! (WILLEMS, 2015).

Bernardo (2010) ainda diz que “a metaficção é uma ficção 
que explicita sua condição de ficção, quebrando o contrato de 
ilusão entre o autor e o leitor” (p. 181), e é isso que notamos 
quando os personagens se aproximam de nós, leitores, e 
parecem nos ler da mesma forma que os lemos. O rompimento 
da leitura de uma história tradicional acontece nesse despertar 
dos personagens que dialogam com o leitor e com o objeto livro.
Daqui ninguém passa, de Isabel Minhós Martins e 
Bernardo Carvalho (2016)

O livro dos portugueses Isabel Minhós Martins e Bernardo 
Carvalho, publicado pela SESI-SP no Brasil, revela personagens 
aparentemente “conscientes” de estarem em um livro e, além 
disso, das materialidades desse objeto. O título, novamente, nos 
traz chaves interpretativas para uma narrativa metaficcional: 
daqui ninguém passa (figura 10). O advérbio aqui diz respeito à 
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própria capa – reforçando o aspecto material –, e o militar em 
seu cavalo que olha diretamente ao espectador gritando essa 
ordem. É com atitude transgressora, portanto, que o leitor abre 
esse livro, invalidando o grito de que ninguém passará por ali.

Figura 10 - Capa de Daqui ninguém passa!

Fonte: Daqui ninguém passa! (MARTINS; CARVALHO, 2016).

A narrativa apresenta um soldado próximo à dobra central 
do livro e o resto da página dupla inteiramente branca. No 
momento em que um segundo personagem se aproxima dessa 
passagem, o soldado comunica que “não é permitido passar 
para a página da direita” (MARTINS; CARVALHO, 2016, s.p.) 
e acrescenta: “o meu general reserva-se o direito de manter 
esta página em branco para entrar na história sempre que lhe 
apetecer” (MARTINS; CARVALHO, 2016, s.p.). Ou seja, nessa 
obra, os personagens se mostram cientes de sua realidade 
ficcional dentro de um livro, inclusive se vendo no direito de 
exigir espaços físicos exclusivos do próprio objeto.
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A dobra central do livro é explorada como elemento 
narrativo, explicitando os aspectos técnicos do objeto e nos 
lembrando constantemente que estamos diante de uma obra 
ficcional. Suzy Lee (2012) nos diz que

quando duas páginas de um livro são abertas, 
elas se tornam um único e amplo espaço. Na 
realidade, as páginas duplas são dois espaços 
separados por uma margem, mas, ao ler, o leitor 
tende a ignorar a dobra central da encadernação. 
Há uma regra editorial implícita de que o artista 
do livro ilustrado deve evitar desenhar no centro 
das páginas duplas para não perturbar a leitura. 
Mas o que será que acontece quando essa regra 
é ignorada? (LEE, 2012, s.p.)

As possibilidades do que pode acontecer quando as 
regras ficcionais e/ou editoriais são quebradas, em termos 
narrativos, são infinitas. No caso de Daqui ninguém passa! 
(MARTINS; CARVALHO, 2016), o leitor não pode ignorar a dobra 
central da encadernação, pois o próprio personagem o lembra 
constantemente dela e, inclusive, a tratam como fronteira, 
divisão entre duas páginas distintas – reforçando o que Lee (2012) 
diz sobre a página dupla ser, na verdade, dois espaços separados 
por uma margem. Esse constante relembrar da dobra central 
pode ser entendido como um recurso metaficcional, informando 
sempre ao leitor que ele está com um objeto ficcional em mãos. 
Tanto na imagem da página em branco, como no texto verbal 
com o personagem dizendo explicitamente que não é permitido 
passar para a página direita, e também no projeto gráfico que usa 
o centro do livro como divisão relevante para a própria história, 
esse livro ilustrado proporciona uma experiência metaficcional.
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A barreira é rompida por um quicar de bola e esse 
momento de tensão é quando se torna de conhecimento – tanto 
dos personagens quanto do leitor – que é possível essa travessia. 
A página do lado, apesar da proibição do general, é apenas uma 
página comum, que pode ser alcançada atravessando a dobra 
central. Dessa forma, todos os personagens iniciam o processo 
de seguir para a página da direita, retomando o que Lee (2012) 
descreveu como a página dupla, um único espaço amplo (figura 11).

Figura 11 - Capa de Daqui ninguém passa!

Fonte: Daqui ninguém passa! (MARTINS; CARVALHO, 2016).

Portanto, quando a regra é ignorada, como propõe Lee 
(2012), é quebrado o contrato de ilusão ficcional entre livro e 
leitor. Assim, conscientes da ficção, ambos brincam com as 
possibilidades narrativas, reconhecendo e explorando suas 
características materiais. Como descreve Eagleton (2020), “os 
limites da história precisam se tornar parte dela” (p. 113), e é 
isso que essa obra faz, não compreendendo esses limites como 
limitações, mas como limiares para uma narrativa potente.
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Outra vez!, de Emily Gravett (2012)
A última obra que trouxemos para a discussão é Outra vez!, 

de Emily Gravett (2012), publicada pela Editora Salamandra. Nessa 
obra, podemos observar um diferente recurso metaficcional: 
narrativas que extrapolam o próprio objeto livro e, ainda, trazem 
diferentes níveis ficcionais.

Na capa podemos ver um dragão segurando um livro 
vermelho (figura 12). Essa imagem, porém, está impressa em 
uma jaqueta que “embrulha” a capa dura do livro. Ao revelarmos 
a capa por baixo da jaqueta, descobrimos ter em mãos o mesmo 
livro que o dragão está segurando (figura 13). Esse jogo com o 
leitor já se mostra como recurso metaficcional, que brinca com 
a realidade e a ficção, oferecendo para leitura a possibilidade do 
mesmo livro que o personagem ficcional está lendo.

Figuras 12 e 13 - Jaqueta e capa de Outra vez!

Fonte: Outra vez! (GRAVETT, 2012).

O livro traz a história de uma mãe dragão que lê um livro 
para seu filhote que sempre pede para ler outra vez. O livro que 
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os personagens leem nos é oferecido como parte da narrativa 
que nós também estamos lendo. Ou seja, estamos lendo os 
personagens lendo. Assim,

podemos dizer que a leitura da leitura que o 
personagem realiza na sua poltrona estabelece 
uma comunicação (que não deveria ser possível) 
entre a ficção e a realidade. No entanto, se a 
realidade de que trata o conto é a realidade deste 
personagem, ora, ela também é fictícia. Logo, se 
há comunicação, ela se dá entre diferentes níveis 
de ficção. (BERNARDO, 2010, p. 37)

Temos, nesse livro, diferentes níveis de ficção, como 
Bernardo (2010) apresenta. Em um primeiro nível, os personagens 
do nosso livro, os dragões, e em um segundo nível, a narrativa 
ficcional que eles estão lendo, também sobre um dragão. Cada 
um desses níveis explora as linguagens verbal, visual e material 
do livro em seu próprio nível ficcional e, também, tecendo 
relações com o outro e com o leitor.

A página que a mãe dragão lê nos é revelada na própria 
página dupla do nosso livro. Assim, o texto verbal é o mesmo 
para o leitor e os personagens: a história contada pela mãe é 
a de um livro dentro do livro (figura 14). Outra vez!, se utiliza, 
portanto, do recurso de mise-en-abyme, que “pode ser definido 
como um texto – visual ou verbal – embutido dentro de outro 
como se fosse sua réplica em miniatura” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 
2011, p. 294).
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Figura 14 - Página de Outra vez!

Fonte: Outra vez! (GRAVETT, 2012).

A narrativa do livro dentro do livro vai sendo alterada 
pela mãe cada vez que o filhote pede que ela leia “outra vez”. 
Página a página, vemos o texto verbal diminuindo, ficando mais 
resumido e com indicações da hora de dormir chegando cada 
vez mais rápido. O texto visual desse primeiro nível de ficção – a 
dos dragões – mostra a mãe a cada momento mais cansada e o 
pequeno dragão sempre mais enfezado com as leituras enxutas.

O filhote irritado, no final da narrativa, chacoalha o livro 
que estava lendo. Os personagens desse livro dentro do nosso 
livro, por sua vez, demonstram a relação entre os níveis de 
ficção, pois acabam todos de ponta cabeça, acompanhando o 
movimento das mãos do pequeno dragão. A reviravolta, para 
nós leitores, é quando o dragão lança fogo pela boca, exigindo 
outra vez a leitura. Esse fogo ultrapassa não só o livro que ele 
estava lendo, mas também o nosso livro físico. A interação direta 
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resulta em um buraco, portanto, em todos os níveis ficcionais: 
no livro que o dragão estava lendo que, como revelado desde a 
capa para nós, é o mesmo livro que temos em mãos (figura 15).

Figura 15 - Página de Outra vez!

Fonte: Outra vez! (GRAVETT, 2012).

Podemos observar nesse recurso o processo metaficcional 
por meio do projeto gráfico e da exploração das materialidades. 
O buraco atravessa as últimas páginas e até mesmo a quarta 
capa, deixando os personagens e a orelha do livro queimados. 
Os personagens do livro dentro do livro reagem a esse fogo 
e, consequentemente, ao buraco, tal como a própria autora 
que participa do jogo metaficcional, interagindo com o papel 
queimado e questionando assim os limites de autoria – mais uma 
vez, os limites entre a ficção e a realidade do leitor (figura 16).
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Figura 16 - Página final de Outra vez!

Fonte: Outra vez! (GRAVETT, 2012).

A metaficção, portanto, está nas fronteiras entre níveis de 
ficção e entre a ficção e a realidade material do leitor, que são 
questionadas e até anuladas por meio desse personagem que 
ultrapassa os limites ficcionais, ou seja, “os níveis da realidade 
e da ficção também se multiplicam ‘para dentro’, porque 
envolvem a realidade (ou a ficção) do espectador e a realidade 
(ou a ficção) do artista” (BERNARDO, 2020, p. 110). Outra vez! 
nos lembra continuamente de que estamos lendo um livro, um 
objeto ficcional e, também, que podemos ler um livro dentro 
desse livro, mas que as fronteiras entre todas essas realidades 
e ficções são tênues e podem ser transgredidas a qualquer 
momento, por meio do próprio discurso ficcional.
(Algumas) considerações

A (breve) análise dos livros apresentados, com foco 
principalmente nos recursos metaficcionais, permite-nos tecer 
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algumas considerações finais para este artigo, mas que de forma 
alguma serão finais para a discussão.

Observamos, nessas obras, como as linguagens do livro 
ilustrado se apresentam em diálogo para criar uma experiência 
metaficcional de leitura. O verbal, o visual e o projeto gráfico criam 
um único texto que se complementa – de diferentes maneiras 
– nas narrativas que acabam por explicitar suas condições 
ficcionais. Dessa forma, extrapolam as noções tradicionais de 
leitura por meio da consciência enquanto objeto livro.

Em Aperte aqui (TULLET, 2011), vimos um livro-narrador 
“consciente” de si e traçando um diálogo direto com o leitor, 
com instruções de leitura que, quando seguidas, transformam 
a narrativa. Estamos em um livro! (WILLEMS, 2015) apresentou 
personagens que descobrem o leitor, as características de um livro 
e de sua própria ficcionalidade, dialogando de forma direta com 
esse receptor. Em Daqui ninguém passa! (MARTINS; CARVALHO, 
2016), apesar de não ter essa quebra da quarta parede, ou seja, 
esse direcionamento da fala direta para o leitor, os personagens 
são “conscientes” de estarem em um livro e das materialidades 
dele – como a dobra central da página – e, assim, constroem a 
narrativa em torno dessa característica. E, por fim, Outra vez! 
(GRAVETT, 2012) rompe fisicamente as fronteiras entre ficção 
e realidade ao trazer um personagem ficcional transgredindo a 
materialidade do livro e do leitor, apresentando um buraco nas 
últimas páginas, além de trazer duas narrativas simultâneas para 
a leitura.

Não por acaso, com exceção de Aperte aqui (TULLET, 
2011), todos os títulos dos livros apresentados possuem ponto 
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de exclamação, um sinal de pontuação bastante expressivo 
e emotivo, sendo usado em frases exclamativas como em 
Estamos em um livro! (WILLEMS, 2015), imperativas como em 
Daqui ninguém passa! (MARTINS; CARVALHO, 2016) ou Outra 
vez! (GRAVETT, 2012). Essas obras trazem essa exclamação pois 
seus títulos não são apenas maneiras de identificar a narrativa, 
mas são também parte dela, já indicando expressões desses 
personagens que não escondem serficcionais.

Esses livros exigem uma participação ativa do leitor em 
diferentes graus. Seja apertando, assoprando ou sacudindo 
o livro – Aperte aqui (TULLET, 2011) –, lendo em voz alta ou 
atendendo o pedido dos personagens de ler novamente o livro   
Estamos em um livro! (WILLEMS, 2015) –, desobedecendo a 
ordem da capa, passando por ela e sendo agente criador da 
página dupla ao abrir o livro – Daqui ninguém passa! (MARTINS; 
CARVALHO, 2016) –, ou seja, descobrindo o livro dentro do 
livro, girando o objeto para acompanhar a leitura do dragão ou 
ainda sendo acometido por um buraco em seu próprio livro, que 
inclusive impede a leitura do texto da quarta capa – Outra vez! 
(GRAVETT, 2012). É demandado do leitor uma leitura corporal, 
performática e questionadora.

A experiência metaficcional de leitura apresenta 
possibilidades de (re)conhecimento de si e da narrativa, por 
meio de uma leitura lúdica dos bastidores da ficção e do próprio 
objeto livro.
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CORPOS QUE LEEM: METAFICÇÃO E 
MATERIALIDADE EM ESTE LIVRO COMEU 

O MEU CÃO!
Ana Luiza Rocha do Valle1

Deborah Leão Vieira2

Introdução
Ao debruçar-se sobre o tema da metaficção, Gustavo 

Bernardo (2010) parte de produções que abordam a própria 
característica ficcional e, para além disso, “estabelecem a 
comunicação entre campos ficcionais” (BERNARDO, 2010, p. 
37-38). O pesquisador transita entre obras artísticas variadas, 
dos romances às pinturas, dos filmes às charges, entre outras 
possibilidades, de modo que diversas linguagens são exploradas. 
No campo dos estudos de literatura preferencialmente 
direcionada à infância, é recorrente encontrar produções em 
que texto e imagem estão entrelaçados na constituição das 
pontes que conectam as camadas da ficção.

Na análise que propomos do livro Este Livro Comeu o Meu 
Cão!, de Richard Byrne (2015), os aspectos metaficcionais são 
aproximados de uma discussão a respeito da materialidade do 
livro e da mediação do adulto na leitura. Além de um excelente 
ponto de partida para a reflexão sobre certa ludicidade que é 
comumente associada à chamada literatura infantil, a obra 
de Byrne é material relevante para investigação das conexões 
possíveis entre o aspecto lúdico, a ideia de infância associada 

1 Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). E-mail: analuizarv@alumni.usp.br. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9248160480511623.
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a ele, e a corporalidade da pessoa que lê. Ao longo do texto, 
trabalhamos com os conceitos de “materialidades vitais” e 
“matérias vibrantes”, de Jane Bennett (2010); “duplo leitorado”, 
de Cecília Alvstad (2010); e “corpos que experienciam”, de Jo 
Birch (2018).
Camadas metaficcionais e materialidade

O livro em questão, como demonstraremos nas páginas que 
seguem, representa um exemplo radical do entrelaçamento entre 
materialidade, metaficção, ludicidade e leitura compartilhada. 
A construção de uma narrativa verbal e visual vem ancorada a 
um só tempo na materialidade do livro e no reconhecimento do 
potencial de agência por parte do corpo leitor. Campo fértil para 
análises que associem a literatura infantil ao novo materialismo, 
o livro de Byrne oportuniza a produção de reflexões pertinentes 
não só aos casos mais extremos, mas à intersecção entre as duas 
áreas de conhecimento em termos gerais.

Por meio da expressão “novo materialismo”, referimo-
nos aqui à perspectiva apresentada por Jane Bennett (2010). A 
pesquisadora propõe uma percepção ampla em que humanos 
e não humanos se afetem mutuamente: pessoas, plantas, 
animais, objetos, com seus diferentes níveis de agência, 
capazes de impactar uns aos outros. Ela aponta a resistência ao 
antropocentrismo como principal diferença entre seus estudos 
sobre “matérias vibrantes” e a noção marxista de materialismo 
histórico. Entende que é preciso aprofundar reflexões sobre a 
agência da matéria para além de “estruturas sociais humanas 
ou significados humanos incorporados na materialidade [...]” 
(BENNETT, 2010, p. XVI).
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Na obra analisada, camadas são postas em diálogo por 
meio de uma trama cujos fios são, além do texto e da imagem, 
a própria materialidade do objeto livro. Conforme a figura 1 
abaixo, os dois primeiros elementos estão presentes desde a 
capa da obra:

Figura 1: Capa

Fonte: Byrne, Richard. Este livro comeu o meu cão! São Paulo: Panda Books, 
2015.

Já no título, a metaficção fica evidente, tanto pela referência 
explícita ao livro em que está inscrito (“Este livro”) quanto pelo 
uso inusitado do verbo “comeu” como ação praticada pelo 
objeto livro – o que só poderia se dar num contexto ficcional. Em 
termos de imagem, a protagonista – que em breve descobriremos 
chamar-se Bella – olha diretamente para o leitor com expressão 
assustada, enquanto puxa uma coleira em cuja ponta veremos, 
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na contracapa, um cão. O olhar assustado de Bella para o leitor, 
diante da ação inesperada do livro, é complementado pelo ponto 
de exclamação do título e pelo apelo direto ao leitor, situado na 
contracapa (figura 2):

Figura 2: Contracapa

Fonte: Byrne, Richard. Este livro comeu o meu cão! São Paulo: Panda Books, 
2015.

Somando capa e contracapa, o que temos é um livro-
personagem que comeu um cachorro, recebe o adjetivo atrevido 
e é visto por Bella como competidor na disputa pelo controle de 
algo – a história, possivelmente. A ideia de um objeto que tem 
toda essa agência, que é capaz de realizar ações como comer e 
mandar, remete à reflexão de Jane Bennett acerca do que ela 
denominou materialidade vital, propondo-se a

girar e girar as figuras de ‘vida’ e ‘matéria’, 
estressando-as até que comecem a parecer 
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estranhas, num movimento parecido ao que 
acontece quando uma palavra comum se 
torna estrangeira, um som sem sentido, de 
tanto ser repetida. No espaço criado por esse 
estranhamento, uma materialidade vital pode 
tomar forma. Ou melhor, pode tomar forma 
novamente, já que uma versão desta ideia já 
encontrara expressão nas experiências infantis 
de um mundo populado por coisas animadas 
mais do que objetos passivos.
(BENNETT, 2010, p. VII, tradução nossa, grifo no 
original)

Na obra de Byrne, como na proposição de Bennett, o 
livro autorreferente ganha estatuto de coisa animada diante 
da acusação de que ele comeu o cão de Bella. A associação da 
pesquisadora entre as experiências infantis e a origem da noção 
de materialidade vital aponta para uma promissora convergência 
entre os estudos de literatura preferencialmente voltada à 
infância e a já mencionada área do novo materialismo.

Já nas folhas de guarda, é possível encontrar um discreto 
convite ao corpo que lê, em diálogo com a materialidade do 
livro. Na primeira folha de guarda, que faz a função de verso da 
capa, há uma sequência de veículos (entre viaturas, ambulâncias 
e caminhões do corpo de bombeiros), dentre os quais alguns 
estão invertidos, “de cabeça para baixo”. Na última, que se vê 
logo antes de fechar o livro e encontrar a contracapa, os mesmos 
veículos estão presentes, mas dessa vez majoritariamente 
invertidos, enquanto apenas alguns estão “de cabeça pra 
cima”. A composição das imagens convida a movimentos da 
cabeça ou, no mínimo, dos olhos, na busca pelo melhor ângulo 
de visualização. Qualquer que seja a escolha, ao menos alguns 
veículos sempre estarão “invertidos”.
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A narrativa que se constrói em Este livro comeu o meu cão! 
convida o leitor a um jogo em que as noções de interior e exterior 
estão deslocadas, embaralhadas. Já nas primeiras páginas, 
vemos o cão de Bella desaparecer ao se dirigir para “o interior” 
do livro, ali representado pelo vinco em que se conectam as duas 
páginas, conforme figuras 3 e 4 abaixo:

Figura 3: Exterior do livro

Fonte: Byrne, Richard. Este livro comeu o meu cão! São Paulo: Panda Books, 
2015.
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Figura 4: Interior do livro

Fonte: Byrne, Richard. Este livro comeu o meu cão! São Paulo: Panda Books, 
2015.

É pouco após a cena acima que a exclamação que dá título 
ao livro aparece como fala da personagem Bella, em resposta 
a seu amigo Beto, que perguntara o que aconteceu: “Este livro 
comeu o meu cão!” (BYRNE, 2010, s.p.). Se, ao passar pelo vinco 
da página, o cão de Bella foi engolido pelo livro, somos levados 
a compreender que o animal está agora dentro do livro. A 
consequência disso é justamente a criação de uma nova camada 
de ficção, conforme proposto por Bernardo (2010) em obra já 
citada: se o cão está dentro do livro e Bella, por oposição, está 
fora dele, onde estaríamos posicionados nós, leitores? Temos 
aqui camadas semelhantes às que Bernardo encontrara no conto 
Continuidade dos parques, de Julio Cortázar (2014).

No caso do texto estudado por Bernardo, um homem está 
sentado em uma poltrona lendo um conto, no qual há um homem 
sentado em uma poltrona lendo um conto, e a isso se entremeia 
uma construção narrativa que deixa em dúvida quantas camadas 
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mais podem existir “acima” e “abaixo”. De forma similar, na 
obra que analisamos aqui, há: o cão, que está dentro do livro, 
num interior que não nos é acessível sequer visualmente; Bella, 
que observa assustada o movimento do cão de entrar no livro; 
nós, leitores, que observamos Bella a observar seu cão; e, por 
fim, “um possível leitor fantasma que nos lê enquanto lemos” 
(BERNARDO, 2010, p. 31).

Já no ponto destacado acima, materialidade e metaficção 
se encontram, pois o jogo de camadas é construído a partir de 
uma exploração da forma livro enquanto objeto físico. Algumas 
páginas adiante, além da materialidade do objeto, o corpo da 
pessoa que lê será também convidado a entrar no jogo, dessa 
vez de forma mais explícita e menos sutil do que a sugerida 
nas folhas de guarda. Depois de muitas tentativas de resgatar 
seu cão com ajuda de personagens ficcionais, Bella também é 
“engolida” pelo livro. E é desse lugar visualmente inacessível, em 
outra camada, que ela faz um apelo em forma de carta a quem 
está “fora” da história, como vemos na figura 5 a seguir:
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Figura 5: Carta ao leitor

Fonte: Byrne, Richard. Este livro comeu o meu cão! São Paulo: Panda Books, 
2015.

Interessante notar que a figura acima reitera a existência 
das camadas, agora por meio do desenho do livro nas instruções 
da personagem. Temos em mãos um livro no qual está desenhado 
um livro, no qual há pelo menos mais um livro desenhado, e não 
se sabe quantas camadas mais pode haver “abaixo” do último 
livro que vemos ou “acima” de nós, leitores, pois se aderimos ao 
jogo, podemos considerar a possibilidade de estarmos também 
dentro de uma obra. Mais uma vez, a metaficção caminha em 
companhia da materialidade, visto que a proposta agora é 
movimentar-se fisicamente, virar e chacoalhar o livro. Nesse 
convite explícito ao corpo à interação entre matéria que lê e 
matéria que é lida, o novo materialismo dialoga diretamente 
com os estudos da infância.
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Crianças, adultos e a leitura
Conforme apontado por Jo Birch (2018), é recorrente 

que crianças sejam percebidas como mentes aprendizes. A 
pesquisadora propõe que confrontemos as limitações dessa 
percepção, considerando, para além da “noção segundo a qual a 
criança é uma mente em aprendizado e desenvolvimento, novas 
reflexões sobre a criança como um corpo [...]” (BIRCH, 2018, p. 
518, grifo nosso).

O contexto em que Birch desenvolve sua proposta é 
o do estudo dos museus e da investigação sobre a criança no 
espaço público, no qual ela “parece sempre sujeita às múltiplas 
construções que os adultos impõem sobre ela” (BIRCH, 2018, p. 
518). Consideramos pertinente aproximar a produção de Birch 
ao contexto da leitura e da literatura, porque também neste 
campo – como em todos os outros, possivelmente – as crianças 
estão sujeitas às construções dos adultos e são frequentemente 
percebidas como sendo exclusivamente mentes em aprendizado 
ou desenvolvimento.

A título de exemplo, em termos da pesquisa em literatura 
infantil no Brasil, dos 43 grupos de pesquisa certificados pelo 
CNPq e cujos dados estão disponíveis em sua base de dados 
virtual, mais de 40% estão vinculados oficialmente à área da 
Educação. Dentre os grupos vinculados à área de Letras, em 
torno de 30% contêm, em seus títulos, palavras como ensino, 
educação ou escola (BRASIL, s.d).

Para além das questões pedagógicas, o corpo que lê – seja 
ele de criança ou de adulto, mediador ou não – vira e chacoalha 
o livro aqui analisado, conforme orientações da personagem, 
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o que talvez seja um ponto extremo do pacto de suspensão 
da descrença. Trata-se de um estímulo em alguma medida 
provocado pelo objeto livro – pela materialidade desse livro, não 
restrita ao texto, mas que também o inclui. Ainda que ignore as 
orientações do texto escrito e da ilustração na figura acima, a 
pessoa que lê Este livro comeu o meu cão! não pode escapar por 
completo da provocação corporal, em função do que se vê nas 
páginas seguintes (figura 6):

Figura 6: Chacoalhe

Fonte: Byrne, Richard. Este livro comeu o meu cão! São Paulo: Panda Books, 
2015.

Para prosseguir no enredo, a materialidade do livro se 
impõe. Quem não seguir as instruções de Bella, ao virar a página 
sem mudar a posição do livro verá imagens e texto conforme 
apresentados na figura 6, acima: para compreensão da cena 
e continuidade da leitura, será preciso mover a cabeça ou, ao 
menos, movimentar os olhos.

Nesse sentido, cabe notar que propostas lúdicas, sobretudo 
as que envolvem a movimentação do corpo como parte do 
processo de leitura, são consideravelmente mais comuns na 
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literatura preferencialmente voltada a crianças e jovens do que 
na dita literatura geral, a princípio centrada no público adulto ou 
idoso.

Essa disparidade na recorrência de elementos ou propostas 
lúdicas remete a outro ponto central na já mencionada pesquisa 
de Birch: a diferenciação binária entre crianças e adultos. A 
pesquisadora destaca, a partir de revisão bibliográfica e exemplos 
de situações de visita em museus, uma tendência social:

[...] o que acontece é que hábitos sociais e 
acadêmicos de separação entre comportamentos 
e ambientes de crianças e de adultos levam a uma 
suposição: a de que descrever crianças por meio 
de certas características significa que adultos 
não têm essas características, por exemplo, que 
adultos não são lúdicos ou abertos à possibilidade. 
(BIRCH, 2018, p. 523)

Ao questionar a rigidez da separação entre crianças e 
adultos, Birch propõe que também estes sejam percebidos como 
corpos que experienciam o mundo. Sob essa perspectiva, adultos, 
crianças e até mesmo objetos, como os livros, compartilhariam 
de um mesmo estatuto, o de matéria. Corpos humanos e não 
humanos, de seres vivos ou não, conteriam todos alguma 
materialidade vital que afeta as outras materialidades com as 
quais entra em contato, e é por elas afetada.

A materialidade da relação binária entre adulto e criança 
se mostra com clareza naquela que é comumente descrita como 
uma das marcas da literatura destinada à primeira infância, caso 
do livro aqui analisado: a mediação da leitura. Cecilia Alvstad, 
numa formulação que parte de conceitos propostos por teóricos 
como Zohar Shavit (2009), Peter Hunt (2015) e Riita Oittinen 
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(2000), considera que o “duplo leitorado”, a presença simultânea 
de adulto e criança diante do objeto livro no momento da 
leitura, é, na prática, a única característica exclusiva da literatura 
considerada infantil:

O duplo leitorado está, todavia, sempre em jogo 
na literatura infantil, pelo simples motivo de que 
os principais mediadores da literatura infantil são 
os adultos. O duplo leitorado criança-adulto é 
provavelmente a única característica exclusiva da 
literatura infantil.
(ALVSTAD, 2010, tradução nossa)

Numa obra como Este livro comeu meu cão!, o convite ao 
movimento do corpo se destina a um leitor que possivelmente 
dependerá da mediação de um adulto para ingressar plenamente 
na brincadeira. Além da necessidade bastante previsível de 
alguém que decifre o código linguístico para a criança, a edição 
brasileira do livro supracitado de Byrne tem um formato grande. 
Com dimensões de 25cm x 25cm, segurá-lo na posição indicada 
e chacoalhá-lo pode ser um desafio para uma criança, sobretudo 
na primeira infância.

A interação entre a materialidade do livro e o corpo da 
criança, portanto, só será inteiramente possível mediante a 
existência de um adulto que se permita também ser atravessado 
materialmente pela proposta lúdica – não uma proposta 
pedagógica, nem tampouco moralizante, mas simplesmente um 
convite ao estranhamento diante de um objeto familiar.

Lia Miranda Lima e Germana Pereira lembram que a 
mediação do adulto na leitura não é apenas protocolar, e que 
a relação entre criança, adulto e livro é afetiva e passa pelo 
contato entre os corpos:
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Quando nossos filhos tomam um livro na mão 
e saem caminhando atrás de nós, pedindo 
“lê, mamãe, lê!”, eles desejam não apenas um 
auxílio para decifrar os códigos que ainda não 
conhecem [...], mas também uma companhia, um 
contato humano. A leitura infantil é marcada pela 
mediação e, portanto, pelo afeto.
(LIMA E PEREIRA, 2019. p. 71)

Interessante notar, sob essa perspectiva, a importância 
que tem na leitura a mediação do adulto, marcada pelo afeto 
numa via de mão dupla. A pessoa adulta que media uma leitura 
como a do livro de Byrne também será impactada pela presença 
da criança no contexto da leitura.

Mais uma vez, a aproximação entre reflexões da teoria da 
literatura infantil e proposições do novo materialismo se aplica. 
Sob a perspectiva dessa corrente de pensamento, fala-se em 
arranjos nos quais todos os elementos presentes numa situação 
têm agência e afetam-se mutuamente. O centro das análises, da 
perspectiva do novo materialismo, é menos um dos lados e mais 
a relação entre diversos elementos. Na situação específica da 
leitura mediada, cabe uma indagação sobre a ludicidade do livro: 
dependeria ela da disposição lúdica do adulto mediador?

Em se tratando de obra ilustrada, os elementos visuais da 
narrativa contribuem para que mesmo crianças não alfabetizadas 
percebam que há uma mudança importante na posição dos 
elementos no livro. A partir desse estímulo provocado pela obra 
literária, também a criança, na situação de duplo leitorado, pode 
afetar o adulto e demandar movimentos que acompanhem os 
personagens, tornando a leitura mais lúdica.
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Apesar de todas essas possibilidades de agência, o 
estereótipo de uma infância passiva inserida em processos 
conduzidos por pessoas adultas pode transparecer até 
mesmo numa obra como a que estamos analisando. Tome-se, 
por exemplo, uma das escolhas feitas na tradução. Na obra 
original, quando Bella decide tomar providências quanto aos 
desaparecimentos, o texto diz: “I’ll just have to sort this out 
myself, thought Bella” (o que pode ser traduzido como “Vou 
precisar resolver isso sozinha, pensou Bella”). Há uma postura 
ativa, de pessoa que se entende capaz de resolver problemas e 
se dispõe a tal. O texto traduzido para o português, porém, opta 
por enfatizar um sentimento passivo, em detrimento da agência: 
“E Bella não aguentava mais”. Não se trata mais de uma agente 
resoluta, mas de uma criatura que se sente impotente diante de 
uma realidade incompreensível.
Conclusão

Conceber que a criança também possa ser agente no 
processo de produção da ludicidade e de sentido da obra 
literária é uma perspectiva de análise estreitamente alinhada aos 
pressupostos do novo materialismo e ao que propõe Birch sobre 
a aproximação entre esta linha de pensamento e os estudos da 
infância, conforme já citado.

Retomamos aqui a noção de mentes aprendizes, tal 
como formulada pela pesquisadora. À mente que está em 
desenvolvimento ou que precisa de ajuda para aprender, associa-
se frequentemente a imagem da tábula rasa, da passividade na 
recepção do saber. Pensar a infância como um período em que 
também se é corpo que experiencia, tanto quanto os corpos 
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adultos, é contestar essa noção de passividade. Nesses termos, 
a aproximação entre os estudos de Birch e a área da literatura 
infantil parece-nos especialmente profícua por dar sustentação 
a uma defesa de estudos literários que extrapolem aspectos 
pedagógicos ou leituras pedagogizantes dos textos.

Não questionamos aqui, de forma alguma, a importância 
dos estudos a respeito dos processos de aprendizagem 
proporcionados ou atravessados pela literatura. No entanto, 
parece-nos importante considerar as crianças como corpos que 
vivem experiências, como proposto por Birch, no sentido de 
ampliar as possibilidades de investigação e compreensão dos 
estudos da infância e, por extensão, dos estudos de literatura 
preferencialmente voltada a crianças.

Pensar em corpos que leem, e não só em mentes que 
decifram o código escrito, expande também, em termos 
mais específicos dentro da literatura, o horizonte estético da 
metaficção. Para além de ser um livro que contém no título 
a palavra livro, a obra de Byrne provoca, via materialidade, 
reflexões sobre o que significa estar dentro ou fora de uma obra 
literária. E, ainda, que a acepção de interno e externo, nesse 
caso, inclua certamente uma dimensão metafórica, a construção 
da narrativa se faz por meio de referências à literalidade.

Quando o público-alvo de uma obra é composto em 
grande parte por crianças que não leem em sentido estrito, o 
potencial de fruição de uma narrativa metaficcional fundada 
na materialidade é substancialmente aumentado em relação à 
metaficção que se restringe às palavras. Ao mesmo tempo, a 
exigência de mediação determinada por esse público-alvo e essa 
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modalidade de literatura permite que os adultos mediadores 
sejam também afetados pelos impactos materiais da leitura – 
no que se refere aos outros corpos, ao livro como objeto, e até 
mesmo à sua própria fruição.

Referências

ALVSTAD, Cecilia. Children’s literature and translation. In: GAMBIER, 
Yves; DOORSLAER, Luc van (Eds.). Handbook of Translation Studies: vol. 1. 
Amsterdam: John Benjamins, 2010.

BENNETT, Jane. Vibrant Matters: A Political Ecology of Things. London: Duke 
University Press, 2010.

BERNARDO, Gustavo. O livro da metaficção. Rio de Janeiro: Tinta Negra Bazar 
Editorial, 2010.

BIRCH, Jo. Museum spaces and experiences for children – ambiguity and 
uncertainty in defining the space, the child and the experience. In: Children’s 
Geographies, 16:5, p. 516-528, 2018. Available at: https://www.tandfonline.
com/doi/full/10.1080/14733285.2018.1447088. Accessed on: 11th Jan. 2022.

BRASIL. Consulta parametrizada. Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. 
CNPq, [s.d.]. Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_
parametrizada.jsf. Acesso em: 11 jan. 2022.

BYRNE, Richard. Este livro comeu o meu cão!. Tradução de Tatiana Fulas. São 
Paulo: Panda Books, 2015.

CORTAZAR, Julio. Continuidade dos Parques. In: CORTAZAR, Julio. Final do 
jogo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

HUNT, Peter. Crítica, teoria e literatura infantil. Tradução de Cid Knipel. São 
Paulo: Cosac Naify, 2015.

LIMA, Lia Araujo Miranda de; PEREIRA, Germana Henriques. Traduções para 
a primeira infância: o livro ilustrado traduzido no Brasil.Campinas: Pontes 
Editores, 2019. [Coleção Estudos da Tradução, v. 6].

OITTINEN, Riitta. Translating for Children. New York: Garland, 2000.

SHAVIT, Zohar. Poetics of children’s literature. Atenas e Londres: The 
University of Georgia Press, 2009.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14733285.2018.1447088
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14733285.2018.1447088
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf


160

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

O LIVRO ILUSTRADO PÓS-MODERNO: 
CAPAS, GUARDAS E DOBRAS 

METAFICCIONAIS EM SUZY LEE, JESSE 
KLAUSMEIER, ISTVAN BANYAI E 

AFONSO CRUZ

Fernanda Lima Maia1

Introdução
Os termos que fazem uso da palavra e/ou da imagem na 

literatura infantojuvenil são inúmeros: livro ilustrado, livro com 
ilustração, livro imagem, livro-brinquedo, livro pop-up etc. Mas, 
quando voltamos o nosso olhar para os estudos críticos e teóricos 
em torno das produções literárias para as crianças e jovens, a 
terminologia “livro ilustrado” aparece com mais frequência e 
com sentido mais amplo. Linden (2011) define o livro ilustrado 
como um produto literário composto por palavras e imagens, 
estrutura comum nas obras destinadas ao público infantil. 
Nessa forma de composição, é perceptível que a presença de 
ilustrações, por exemplo, tende a ser mais recorrente que o texto 
verbal escrito. De estrutura similar, a autora ainda cita o livro 
com ilustração, marcado pelo uso preponderante da palavra, 
uma vez que a representação visual atua, muitas vezes, como 
um complemento ilustrativo à narrativa escrita.

Por sua vez, Suzy Lee afirma que “se o livro tem ou não 
palavras, não é o primeiro ponto considerado quando faço 
um livro ilustrado” (LEE, 2012, p. 143), visto que está voltada 

1 Doutoranda em Teoria da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Lattes: http://lattes.cnpq.br/7217888535238115. 
E-mail: contato@fernandamaia.com.

http://lattes.cnpq.br/7217888535238115
mailto:contato@fernandamaia.com
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à construção da trama a atenção da autora e ilustradora sul-
coreana. Isto é, Lee compreende a noção do termo “livro 
ilustrado” de forma mais ampla, não o atrelando à recorrência de 
uma dada linguagem. Em seguida, após tratar especificamente 
do processo de criação de um livro-imagem (aquele composto 
apenas por imagens), ela afirma que “um livro ilustrado bem 
sucedido deixa espaço para o leitor imaginar; um livro ilustrado 
frustrante não deixa espaço nenhum e está inteiramente cheio 
de imagens de um artista sem imaginação” (LEE, 2012, p. 146). 
Esta fala de Lee reforça que, ao contrário de Linden, a ilustradora 
entende o livro ilustrado como um termo genérico que engloba 
o livro-imagem, sendo este mais específico, com uma narrativa 
predominantemente visual.

No tópico em que questiona se existe um texto específico 
para o livro ilustrado, Linden considera que falar sobre as 
características do livro ilustrado exige cautela, mas, na sua 
concepção de livro ilustrado, voltada às obras destinadas ao 
público infantil de menor faixa etária, a autora considera difícil 
comparar os curtos textos dos livros ilustrados para as crianças 
menores com os textos mais extensos, pensados para o público 
mais fluente nas diferentes linguagens. Porém, Linden acredita 
que é possível perceber algumas características que determinam 
as qualidades do livro ilustrado, e credita a especificidade, em 
primeiro lugar, à ocorrência de que essas obras se inscrevem em 
um suporte em que a imagem predomina.

Há um outro termo de origem francesa, que não se refere 
exclusivamente às obras destinadas ao leitor infantojuvenil, que 
é o livre-jeu ou livro-brinquedo (este último termo já presente 
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na literatura infantil brasileira). Segundo Paiva (2010), na França 
são assim referenciados os “livros brincantes, experimentais, 
inventivos, performáticos. Todo objeto de transfiguração de 
leitura que materialize o sensório, o plástico, a originalidade na 
concepção, intervenções poéticas, jogos gráficos e visuais” (p. 
91). Tal conceito abarca uma concepção muito mais ampla em 
torno de livros que, de alguma forma, experimentem o códice ou 
gerem suas narrativas através desse objeto milenar.

Através dessa breve abordagem em torno de terminologias 
e definições das obras pensadas para o público infantojuvenil, 
é possível notar que o termo “livro ilustrado” compreende 
noções distintas, de acordo com a perspectiva assumida por 
cada pesquisador ou criador. Nesse sentido, delimitaremos o 
presente estudo conforme a proposta apresentada por Suzy 
Lee, na qual o livro ilustrado se configura como uma produção 
literária que tanto pode ser composta por palavras e imagens, 
como abdicar do texto escrito, ao passo que a relação entre a 
palavra e a imagem se construirá, também, em diálogo com o 
objeto livro. Nesse tipo de produção, a percepção sobre o corpo 
do livro poderá se fazer consciente ou não, ou seja, perceptível 
ou imperceptível aos olhos do leitor.

Por outro lado, especificamos a nossa análise em obras 
que compactuam com o conceito de livro ilustrado pós-
moderno, abordado no livro Postmodern Picturebooks: Play, 
Parody, and Self-Referentiality2 (2008), com destaque aos textos 
de Sipe, Pantaleo e Goldstone, que acrescentam o termo “pós-
moderno” ao “livro ilustrado” como uma percepção de que os 
2 O Livro ilustrado pós-moderno: jogo, paródia e autorreferencialidade 
(tradução livre).
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livros assim classificados recorrem a marcas específicas que 
geram movimentos metaficcionais. Metanarrativas estas que 
se desenrolam na relação entre a linguagem verbal e visual. Por 
sua vez, direcionamos a nossa análise para um recurso que é 
amplamente usado nesses livros ilustrados: os paratextos.

Com isso, nos concentramos nas capas, sobrecapas, folhas 
de rosto e guardas iniciais e finais dos livros ilustrados Abra este 
pequeno livro (Cosac Naify, 2013), escrito pela norte-americana 
Jesse Klausmeier e ilustrado pela sul-coreana Suzy Lee; a trilogia 
de livros-imagem Espelho (Mirror, Seven Footer Kids, 2010), Onda 
(Wave, Chronicle Books, 2008) e Sombra (Cosac Naify, 2010), 
de Suzy Lee; os livros-imagem Zoom (Brinque-Book, 1995), Re-
Zoom (Puffin Books, 1998) e O outro lado (Cosac Naify, 2007), do 
húngaro Istvan Banyai; e o livro ilustrado A contradição humana 
(Peirópolis, 2014), do português Afonso Cruz.
Novas espacialidades do livro ilustrado

Postmodern Picturebooks: Play, Parody, and Self-
Referentiality é uma coletânea de textos organizada por Lawrence 
R. Sipe e Sylvia Pantaleo, na qual se discute as novas configurações 
do livro ilustrado que, conforme revela o próprio título, é entendido 
como “pós-moderno”. Nesse tipo de obra contemporânea, 
os organizadores indicam algumas das especificidades desses 
postmodern picturebooks, tais como:direcionar maior poder 
ao leitor-espectador, transformando-o em cocriador; prezar 
pela não linearidade; além de expor o interesse pela natureza 
ficcional e pelos processos narrativos ao empregar dispositivos 
metaficcionais. Na obra, Sipe e Pantaleo também consideram que 
é próprio do livro ilustrado pós-moderno a quebra dos limites, o 
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emprego da hipérbole, a incerteza, a paródia ou a performance, 
a intertextualidade e o questionamento de regras e convenções 
(PANTALEO; SIPE, 2008, p. 2).

Na mesma coletânea, em The Paradoxof Space in 
Postmodern Picturebooks, a autora Bette Goldstone identifica 
novas espacialidades do livro ilustrado pós-moderno, o 
qual passa pela inserção de novas dimensões narrativas 
que possibilitam a permuta entre o mundo imaginário dos 
personagens e a esfera “real” do leitor. Nessa nova configuração 
paradoxal, o enredo extrapola os limites da tridimensionalidade 
da página, tradicionalmente pensada em três planos – expressa 
pela representação em perspectiva, na qual o objeto brota de 
um determinado ponto – e se difunde em múltiplas camadas 
de assimilação do real e do imaginário. Configura-se, assim, 
um diálogo metanarrativo no corpo do objeto livro: narrativas 
sobrepõem narrativas. Um jogo de camadas de significação que 
se estabelece entre as linguagens verbal e visual, conforme as 
atividades perceptivas do leitor vão sendo requisitadas.

Bette Goldstone entende que as novas montagens 
espaciais do livro ilustrado pós-moderno contrariam a noção de 
que o espaço ilustrativo possui apenas três planos hipotéticos: o 
primeiro plano (foreground), o plano de meio (mid-ground) e o 
plano de fundo (background), planos esses que são amplamente 
explorados pela ilustração, pela pintura e pela fotografia para 
produzirem no espectador a sensação de profundidade na 
superfície plana. Sobre o uso do espaço nos livros ilustrados 
tradicionais, Goldstone ainda explica que o espaço é mais 
comprimido em relação às formas de representação visual citadas, 
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de modo que os personagens e os objetos se movimentam ou são 
posicionados num espaço estreito e limitado, no qual a história 
se desenvolve com boa parte da ação sendo realizada entre o 
primeiro plano e o plano de fundo. O texto, por seu turno, é 
tradicionalmente posicionado no lado inferior da página, muitas 
vezes criando uma barreira visual entre o texto e a ilustração.

Embora ainda se utilize das três dimensões espaciais 
tradicionais, o livro ilustrado pós-moderno expande-se para 
três caminhos ou três novas configurações espaciais paradoxais, 
explica Bette Goldstone. Primeiro, o espaço contém, agora, cinco 
dimensões. A quarta dimensão é o espaço compartilhado entre 
o livro físico e a recepção do leitor-espectador, fazendo com 
que personagens e objetos abandonem o padrão tridimensional 
para se moverem no espaço tradicionalmente reservado para 
o leitor. A quinta encontra-se abaixo da página física, na qual 
os personagens movimentam-se para a superfície física em 
direção aos espaços escondidos sob a área plana e retangular 
da página, empreendendo-se em enredos recém-formados. 
Segundo, as realidades alternativas coexistem abaixo da 
superfície da página, possibilitando que personagens e leitor 
se movam do mundo ficcional para o espaço “real” e depois 
retornem. Terceiro, a quarta e a quinta dimensão aliadas à 
permeabilidade da superfície da página possibilitam novos 
posicionamentos e funcionalidades do texto, de modo que este 
não necessariamente estará desvinculado do espaço pictórico. 
Logo, novas formas de narração são integradas ao todo do tecido 
narrativo intersemiótico.
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Capas, guardas e dobras: metanarrativas
Ao abordar a importância da capa no livro ilustrado numa 

perspectiva mais técnica, Sophie Van der Linden, em Para ler o 
livro ilustrado, afirma que a primeira e a quarta capa3 “podem 
ser independentes, mas também podem se relacionar formando 
uma única imagem, separada pela lombada em dois espaços 
distintos” (LINDEN, 2011, p. 57). Nesse sentido, capa e contracapa 
são independentes na trilogia de livros-imagem Espelho (2010) 
(figura 1), Onda (2008) (figura 2) e Sombra (2010) (figura 3), de 
Suzy Lee; em Abra este pequeno livro (2013) (figura 4), de Jesse 
Klausmeier e Lee; em A contradição humana (2014) (figura 5), 
de Afonso Cruz; e em Zoom (1995) (figura 6) e Re-Zoom (1998) 
(figura 7), de Istvan Banyai. O que não ocorre em O outro lado 
(2007) (figura 8), de modo que as ilustrações que compõem 
ambas as capas (capa e contracapa) estabelecem uma relação de 
dependência não apenas com o título – “o outro lado” refletido – 
mas principalmente entre si. Ao passo que a proposta do livro é 
igualmente revelada pela própria construção espacial das capas 
com o livro aberto: primeira e quarta capa são como espelhos 
umas das outras – o outro lado.

Tal qual Charlie Chaplin em O circo (1928), que joga com o 
seu reflexo na casa dos espelhos, o ilustrador húngaro manipula 
os níveis narrativos com uma ilustração de capa que projeta 
distintos planos visuais sobre uma mesma cena. De maneira que 
a arte de capa muda a perspectiva assumida pelo leitor a cada 
novo enquadramento proposto por Banyai. É justamente a partir 

3 Na anatomia do livro, a primeira capa corresponde à capa da frente, onde normalmente é colocado 
o título, autor e editora. A quarta capa, também conhecida como contracapa, corresponde à parte de 
trás do livro, onde geralmente coloca-se a sinopse.
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desse jogo de espelhos que se estrutura a trama metaficcional 
do livro-imagem de Banyai. Na edição brasileira de O outro lado, 
a qual analisamos, além da capa, o códice ainda é envolvido por 
uma sobrecapa impressa em frente e verso, que potencializa 
a metaficcionalidade proposta por Banyai, seguindo a mesma 
dinâmica especular da narrativa principal. Nela, a ilustração da 
parte da frente (figura 9) é diferente da arte utilizada na capa 
presa ao códice. Contudo, a proposta da micronarrativa que 
se completa do outro lado da página, tal como um ouroboro, 
ainda é mantida. Assim, na parte de trás do invólucro, tanto a 
ilustração como as informações paratextuais são invertidas, isto 
é, espelhadas, como se o papel estivesse perdido toda a sua 
opacidade (figura 10).
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Figura 1 - Contracapa e capa4 de Espelho

Fonte: Lee (2010a).
Figura 2 - Contracapa e capa de Onda

Fonte: Lee (2008).

4 A ordenação contracapa e capa visa simular a abertura do livro, isto é, a disposição da capa do 
códice em formato aberto. Contudo, nota-se que a lombada não foi preservada na junção de ambas 
as capas.
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Figura 3 - Contracapa e capa de Sombra

Fonte: Lee (2010b).
Figura 4 - Contracapa e capa de Abra este pequeno livro

Fonte: Klausmeier e Lee (2013).
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Figura 5 - Contracapa e capa de A contradição humana

Fonte: Cruz (2014).
Figura 6 - Contracapa e capa de Zoom

Fonte: Banyai (1995).
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Figura 7 - Contracapa e capa de Re-Zoom

Fonte: Banyai (1998).
Figura 8 - Contracapa e capa de O outro lado

Fonte: Banyai (2007).
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Figura 9 - Frente da sobrecapa de O outro lado

Fonte: Banyai (2007).
Figura 10 - Verso da sobrecapa de O outro lado

Fonte: Banyai (2007).
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No caso de Espelho, Onda e Sombra, de Suzy Lee, embora 
a ilustradora sul-coreana tenha optado por não interligar, 
em uma única ilustração, a capa com a contracapa, ambas 
possuem relação de sentido que só é percebido ou revelado ao 
final da leitura do livro. Na capa de Sombra, a menina simula 
um pássaro com as mãos, enquanto brinca com a própria 
sombra. Na contracapa, não é mais a menina, porém um animal 
assustador que figura na segunda capa: no nível mágico do 
verso, a sombra da criança se transforma num monstro, fruto 
da imaginação da personagem. Em ambas as ilustrações, a 
sombra está envolvida pela cor amarela, atrelada à dimensão 
mágica da trama. Na edição americana de Espelho (Mirror, Seven 
Footer Books, 2010), a estratégia de duplicação é semelhante à 
de Sombra. Contudo, a duplicação da personagem na arte de 
capa de Espelho é imperceptível à primeira vista, mas intriga o 
leitor que já entrou em contato com a trama especular do livro-
imagem. Fazendo uso da duplicação de forma mais explícita, 
a mesma personagem é mais uma vez duplicada no verso de 
Espelho, porém, contrariando a lógica de um espelho comum, a 
personagem – que está de frente para o espelho e de costas para 
o leitor – tem a sua imagem apenas repetida, e não refletida, na 
superfície especular do espelho.

Também analisamos a edição americana de Onda (Wave, 
Chronicle Books, 2008), na qual a capa principal figura apenas 
uma criança que corre e sorri sem qualquer cenário ao fundo, 
acompanhada apenas do título Wave posicionado acima da 
personagem. Embora Onda possua o mesmo formato, estética 
e proposta gráfica da trilogia de Lee, a versão americana inclui 
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uma sobrecapa, assim como fez a edição brasileira de O outro 
lado, de Istvan Banyai. Contudo, é possível que a opção por 
acrescentar esta segunda máscara (sobrecapa) à edição de Onda 
tenha uma finalidade menos pautada pela narrativa em si: tornar 
a obra visualmente mais atrativa aos olhos de seu público, uma 
vez que o cenário da praia foi trazido de forma mais explícita.

Logo, surge uma nova paisagem na sobrecapa de Onda 
(figura 11): a criança agora divide o cenário com o mar e os 
pássaros, personagens secundários que agora preenchem o 
vazio contextual deixado pela primeira capa do livro-imagem na 
edição americana. Na contracapa, vemos pássaros voando na 
margem superior esquerda. Nota-se que, em comparação com 
as capas de Espelho e Sombra, a versão de Onda publicada pela 
Chronicle Books simplifica o cenário da narrativa ao ignorar a 
representação do mar feito por Suzy Lee no interior do livro. 
Contudo, tanto na capa e contracapa como na sobrecapa da 
trilogia de Suzy Lee, em relação à narrativa que o leitor pode 
encontrar nos livros-imagem, as três versões citadas aqui 
preservam o estilo minimalista da ilustradora.
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Figura 11 - Sobrecapa de Onda

Fonte: Lee (2008).

As capas de Espelho e de Sombra evidenciam o caráter 
autorreferencial da narrativa ao disporem de uma estrutura 
gráfica reflexiva. O espelhamento da tipografia nos títulos 
transmite a ideia do “eu” refletido, como a própria autora 
sugere (LEE, 2012, p. 67), além da ilustração duplicada da(s) 
personagem(ns). Tanto em Espelho como em Sombra, os títulos 
são, ao mesmo tempo, palavra e imagem, ao passo que são 
títulos ou palavras que permitem não apenas serem lidos, mas 
também vistos, desdobrando-se em metalinguagem. Em Espelho, 
a palavra transformada em imagem reduplica o significado do 
próprio substantivo: espelho reflete. Em Sombra, no entanto, a 
sombra do título permite um novo sentido: um mundo de fantasia 
que só será descoberto durante a narrativa. Em Onda, por sua 
vez, a autorreflexão se fará perceptível no decorrer da história, 
mas não de forma tão evidente como em Espelho e Sombra.

Na trilogia Espelho, Onda e Sombra, de Suzy Lee, as cores 
evocam a dimensão simbólica e metaficcional da diegese. Em 
Espelho, por exemplo, o universo mágico é construído por 
manchas de tinta que lembram o teste de Rorschach5, como 

5 “Certa vez um leitor mencionou que as imagens em Espelho parecem o Teste das Manchas de 
Rorschach, o teste psicológico em que se mostram às pessoas cartões com manchas simétricas de 
tinta e a elas se pede que descrevam livremente o que veem e o que pensam. Esses aspectos existem 
no livro Espelho” (LEE, 2012, p. 22).
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foi observado por um dos leitores, segundo a própria Suzy Lee 
em sua Trilogia da margem (2012). Os formatos também são 
dotados de significação, sendo intencional o fato de os três livros-
imagem serem retangulares, com medidas idênticas (figura 12). 
No entanto, lidos em orientações distintas, de modo que o leitor 
é obrigado a manusear o livro-imagem conforme a intenção da 
autora:

Espelho é vertical e se abre para o lado direito. 
Onda é horizontal e também se abre para o lado.
Assim, o que resta? Dessa vez, o último livro da 
trilogia é horizontal como Onda, mas se abre para 
cima. (LEE, 2012, p. 64) (figura 13)

A singularidade dos traços na representação das 
personagens, a ausência ou a economia do cenário de fundo 
ou de cores desmistificam a noção de que livros para crianças 
devam ser coloridos, chamativos ou autoexplicativos. Além do 
branco da própria página na qual repousa a diegese, Suzy Lee 
utiliza apenas três cores predominantes: preto, amarelo e azul. 
A cor preta ora forma par com o amarelo, em Espelho e Sombra, 
ora com o azul, em Onda, que interage com o branco da espuma 
da onda do mar.
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Figura 12 - Formato idêntico da trilogia de livros-imagem Espelho, Onda e 
Sombra6

Fonte: Lee (2008; 2010a; 2010b).

6 Produção própria nossa (2018), a partir de Wave (Chronicle Books, 2008), Mirror (Seven Footer 
Kids, 2010a) e Sombra (Cosac Naify, 2010b).



178

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

Figura 13 - Abertura dos livros-imagem da trilogia de Suzy Lee7

Fonte: Lee (2008; 2010a; 2010b).

As guardas são para os livros ilustrados um importante 
espaço diegético, dividindo-se em iniciais (no verso da capa) e 
finais (no verso da contracapa), tendo como utilidade realizar o 
acabamento do códice, unir o miolo à capa e recobrir a última, 
motivo pelo qual as guardas são essenciais nos livros de capa 
dura, tal como na trilogia Espelho, Onda e Sombra; em Abra este 
pequeno livro; O outro lado; e A contradição humana. Zoom e 
Re-Zoom, por não serem encadernados em capa dura, não são 
revestidos pelas guardas. No entanto, os versos das capas de 
acabamento mais econômico também são úteis na construção 
de metanarrativas por meio de atividades perceptivas visuais.
7 Na parte superior, Wave (Chronicle Books, 2008); na inferior-esquerda, Mirror (Seven Footer Kids, 
2010a); e na inferior-direita, Sombra (Cosac Naify, 2010b).
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Segundo Sophie Van der Linden, as guardas iniciais tendem 
a ser coloridas e contrastar com a capa, permitindo ao leitor a 
acepção de dimensões distintas ou de abertura do assunto 
(LINDEN, 2011, p. 59), como ocorre em A contradição humana, 
Zoom e Re-zoom. Linden (2011) ainda explica que as guardas 
estão historicamente vinculadas aos papéis de paredes, ambos 
produzidos pelo fabricante de papéis marmorizados dominotiers, 
tendo função decorativa. Contudo, nos livros-imagens Espelho, 
Onda e Sombra, no livro ilustrado Abra este pequeno livro e no 
livro-imagem O outro lado, as guardas ultrapassam a função 
decorativa, de modo que a repetição de um motivo ou o uso de 
um determinado recurso estilístico ou estético é capaz de gerar 
novos rumos à diegese.

Nas guardas de Espelho, por exemplo, são apresentados 
dados que não estão presentes na capa: manchas de tinta 
espelhadas (figura 14), informações essas que somente serão 
assimiladas de forma mais clara a partir de uma posterior 
releitura. Em Sombra, por sua vez, as guardas iniciais figuram a 
narrativa por ela mesma, já que Suzy Lee inter-relaciona os níveis 
metanarrativos de forma mais sofisticada, pois o “click!” no alto 
da página dupla das guardas8 tomadas pela cor preta indica que 
algo acontece sob a escuridão do papel, sendo posteriormente 
revelado na folha de rosto9.

8 Como a orientação de Sombra visa preservar o panorama da paisagem, o livro-imagem é lido na 
horizontal, ou seja, com o códice “deitado”.

9 A folha de rosto é o espaço onde são colocadas informações paratextuais sobre a publicação, como 
o título, autoria, tradução, editora etc. No livro ilustrado, a folha de rosto pode fazer referência a 
uma imagem já existente na história ou até mesmo fazer parte do corpo narrativo.
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Desse modo, emulando uma sequência de abertura de 
filme, os paratextos da folha de rosto de Sombra, onde também 
há uma dedicatória, aparecem de forma instantânea, tal qual os 
créditos iniciais na tela do cinema. As páginas do livro-imagem 
de Lee, portanto, assemelham-se a quadros ou frames que 
passam lentamente sob os olhos do leitor. Em outras palavras, 
será a partir da folha de rosto, que também é utilizada como 
dedicatória, que o leitor-espectador assimilará o “click!” das 
guardas iniciais como o princípio da diegese, provocando um 
regresso narrativo.

Figura 14 - Guardas iniciais de Espelho

Fonte: Lee (2010a).
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Quanto às guardas finais, elas podem se diferenciar das 
iniciais conforme a proposta da obra. Sophie Van der Linden 
considera que “embora mantenha uma ligação com a história, 
a primeira e a última página de guarda o fazem de maneira 
diferente. A primeira antecipa a história, enquanto a última 
remete de volta a ela” (LINDEN, 2011, p. 60). Empregando técnica 
similar à Sombra, em Onda as guardas iniciais assumem um papel 
anunciativo, quase como um prólogo visual, enquanto as guardas 
finais atuam como um epílogo, a imagem-índice referente ao 
clímax da narrativa principal. Isto é, prólogo e epílogo conotam 
a visão instantânea da menina sobre a areia da praia atingida 
pela onda do mar. O primeiro, “areia que se mistura na água sem 
se dissolver” (LEE, 2012, p. 46); o segundo, areia agora repleta de 
presentes do mar que a onda deixou para a menina. No entanto, 
o leitor apenas fará essas inferências se conseguir assimilar os 
movimentos metaficcionais da diegese.

A dedicatória e a folha de rosto prenunciam a narrativa 
principal, sendo integrados à diegese pela ilustração em página 
dupla da personagem, acompanhada pela mãe, que corre na praia 
em direção ao mar. No entanto, no lado que compete à folha 
de rosto, a figura do mar é substituída pela sua representação 
verbal, ou seja, pelo próprio termo “Wave” (Onda) na cor azul. 
Em Espelho, não há uma dedicatória, mas uma “epígrafe visual”, 
na qual a personagem é reduplicada em miseenabyme. Na folha 
de rosto, por sua vez, os paratextos são apresentados de forma 
convencional. Sobre a epígrafe, Lee (2012) convoca “Para dentro, 
dentro, dentro do espelho... eu o convido” (p. 25).

A capa d’A contradição humana, de Afonso Cruz, assim 
como acontece em grande parte das publicações do gênero, 
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repete uma ilustração interna da obra, na qual o Sr. Oliveira, 
administrador do prédio em que o personagem vive, está 
atravessando a rua ao fundo, enquanto uma mão expõe alguns 
trocados, em primeiro plano. Contudo, tais informações só serão 
reveladas durante a trama, visto que a relação entre o título da 
obra e a ilustração necessita de contextualização. No entanto, em 
termos visuais, a arte de capa deixa para o leitor muitos indícios 
sobre o tema da narrativa, como o uso das cores vermelho, preto 
e branco, criando um contraste visual marcante.

A tipografia, essencial na caracterização da narrativa de 
cunho paradoxal, alterna entre dois estilos: no título, a fonte 
tem pequenos traços alongados ao final das hastes, ou seja, com 
serifa, imprimindo um estilo rústico. No nome do autor, porém, 
a fonte possui um tipo mais moderno, sob efeito 3D e sem serifa. 
De modo que utilizar fontes com e sem serifa numa mesma arte, 
em termos gráficos, implica uma contradição visual, além das já 
citadas cores contrastantes. A arte de capa ainda carrega uma 
frase complementar: “com o devido espírito de contradição”. As 
guardas pretas, por sua vez, reforçam o contraste em relação à 
capa e contracapa em fundo vermelho – esta que tem a imagem 
de um pássaro preso na gaiola, outro elemento narrativo que 
necessita ser contextualizado com a narrativa.

Em Zoom, a opção editorial foi não fazer uma representação 
visual facilmente apreensível ao conteúdo do livro-imagem. 
Porém, assim como ocorre em A contradição humana, a 
tipografia também estabelece um vínculo com a proposta da 
obra, visto que as proporções entre as letras do título sofreram 
distorções para agregar ao título o sentido de perspectiva. Assim, 
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a altura da primeira letra “Z” é intencionalmente maior do que 
a da última letra “M” – estando todas as letras em caixa alta. 
Na primeira letra “O” do título ainda é inserida a ilustração do 
autor, posteriormente retomada na página sobre Istvan Banyai, 
ao final do livro. Em Re-Zoom, a proposta de deformação do 
título é mantida, acrescentando-se apenas o “Re-”.

A ideia de inserir uma figura ao primeiro “O” da palavra 
“zoom” se mantém. Contudo, dessa vez, a figura do autor é 
trocada por um dos personagens que aparece na parte interna 
do livro. No entanto, enquanto na narrativa o personagem 
parece brincar com um barco em um lago, na capa, uma figura 
semelhante toca na letra “O” tal qual numa poça de água ou 
talvez um mundo paralelo. Na contracapa, o título é retomado, 
abaixo da sinopse, porém o personagem já está com metade do 
corpo dentro da letra “O”, que não mais parece com uma poça 
de água, mas sim uma passagem secreta para o outro lado de 
Re-Zoom.

Assim como em Zoom e Re-Zoom, a perspectiva é 
manipulada pelo húngaro em O outro lado, de modo que o 
título, tal qual em Abra este pequeno livro, transparece ao leitor 
o conteúdo autorreflexivo da obra, ao passo que a narrativa se 
revela do outro lado da página. Contudo, enquanto na trilogia 
de livros-imagem Espelho, Onda e Sombra, da ilustradora sul-
coreana Suzy Lee, a autorreflexão do livro se configura pelo 
espelhamento natural da página dupla, na obra de Banyai a 
especularidade do códice é estimulada a partir da sobreposição 
da página ímpar com a página par, ou melhor, da relação da 
parte da frente da página com o seu verso. De tal maneira que, 
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reforçando o caráter especulativo da versão brasileira de O outro 
lado, as guardas iniciais também têm a função de folha de rosto, 
de modo que ambas são constituintes da diegese.

Nos novos espaços do códice do livro ilustrado pós-
moderno, explica Goldstone (2008, p. 118), os personagens 
abandonam o espaço físico para ingressarem em áreas escondidas 
sob a superfície retangular da página e se empreendem em 
enredos recém-formados. Do mesmo modo, ao tratar sobre o 
espelho e a composição abissal nas artes e literatura, Valentina 
Anker e Lucien Dallenbach (1975) esclarecem que a reflexão 
especular pode ser dividida em naturezas e disposições distintas, 
podendo ser segmentada em três tipos: a duplicação interior; 
a intrusão de uma realidade exterior ao espaço da obra; e a 
reflexão da realidade ad infinitum. Por hora, nos deteremos nas 
duas primeiras.

Em O outro lado, a duplicação interior ocorre na página 
da folha de rosto do livro-imagem de Istvan Banyai, na qual 
uma dobra é simulada na ponta do papel, sendo acompanhada 
por uma seta que parte de dois planos narrativos distintos: o 
primeiro, corresponde à página amarela das guardas iniciais e 
folha de rosto; o segundo plano, por sua vez, está sob a folha 
de rosto, onde é possível perceber, além da já citada seta, uma 
ilustração irreconhecível sobre um fundo preto. Ao virar a folha 
de rosto, o leitor percebe que a ilustração, antes irreconhecível 
na parte da frente, corresponde a um dedo, aquele que 
possivelmente dobrou a ponta da página no nível ficcional. Não 
obstante, ainda no verso da folha de rosto, o leitor é convidado a 
seguir um passo a passo de como fazer um aviãozinho de papel. 



Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

185

De tal maneira, o leitor do nível ficcional, ao passo que segue 
as instruções de dobraduras10 de como fazer um avião de papel 
no verso da folha de rosto, também convida o leitor do plano 
da realidade, o que segura a folha de papel solta11 no livro, a 
fazer o seu próprio origami. Nesse sentido, as folhas avulsas 
em conjunto com o passo a passo de como fazer um origami 
de avião atuam conforme “espelhos-armadilha” que convidam o 
leitor para o plano metanarrativo de O outro lado. Desse modo, 
ambos, folhas soltas e passo a passo, têm a função de ligar o plano 
externo do leitor ao interno da diegese metaficcional, cumprindo 
o “papel de operador de trocas” (ANKER; DALLENBACH, 1975). 
Assim, nesse intercâmbio entre os planos externos e internos 
do livro-imagem, Istvan Banyai joga com o leitor-espectador, 
sendo “coptado pela obra da qual faz parte ao se colocar diante 
desta”, conferindo “à obra seu aspecto transitório, vivo” (ANKER; 
DALLENBACH, 1975).
CONCLUSÃO

As novas configurações espaciais do livro ilustrado pós-
moderno possibilitam aos espectadores uma nova forma de ver 
como consequência da reconceituação do espaço na interação 
entre o texto, a imagem e o objeto livro. Se na convenção 
dos gêneros literários predominantemente escritos – como 
o romance, por exemplo – a relação entre o texto verbal e a 
metaficção é normalmente introduzida pela inserção do leitor 
10 Ao mesmo tempo, notamos que a seta que parte de um plano para outro na parte da frente da 
folha de rosto corresponde à mesma seta que orienta o leitor-espectador no passo a passo de como 
fazer um aviãozinho de papel. Assim, a oscilação entre a realidade do leitor e o nível metaficcional 
reforça o jogo metalinguístico de O outro lado.

11 Na versão brasileira, duas folhas brancas foram adicionadas soltas ao códice para que o leitor 
pudesse interagir com o livro-imagem na página do passo a passo de como fazer um aviãozinho de 
papel.
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na narrativa por meio de um diálogo que o narrador empreende 
com o leitor, no livro ilustrado contemporâneo “pós-moderno”, 
as montagens espaço-temporais são também atreladas ao objeto 
livro artístico e literário, nas quais palavras se entrecruzam 
com recursos visuais, gráficos e plásticos. Ou seja, possibilitam 
ao códice protagonizar no âmbito literário como dispositivo 
estilístico e sensível da diegese.

As capas, sobrecapas, folhas de rosto e guardas iniciais e 
finais das obras atuam como ramificações ou camadas narrativas 
ou, citando Nikolajeva e Scott (2011, p. 289), são como “fronteiras 
flutuantes”, que mesmo não sendo parte integrante de uma 
narrativa principal, constituem o livro enquanto metanarrativa 
intersemiótica. Logo, conforme vimos neste artigo, as capas, 
guardas e demais paratextos acabam sendo reprojetados, 
estabelecendo dimensões fluidas entre os planos da realidade e 
da metaficção. De tal maneira, o livro ilustrado contemporâneo 
se destaca pela presença de recursos metaficcionais que 
recorrentemente experimentam, reconfiguram e contrariam 
não só a narrativa, mas o que podemos entender como livro, 
objeto sensível, artístico e literário.
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LIVROS QUE SE (DES)(CONS)TROEM: 
A METAFICÇÃO A PARTIR DA 

COMPONENTE MATERIAL DOS LIVROS DE 
KERI SMITH

Diana Navas1

Graziele Maria Valim2

Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário 
de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser 

continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras 
possíveis.

Italo Calvino

Considerações iniciais
A metaficção, definida por Linda Hutcheon como “fiction 

about fiction – that is, fiction that includes within itself a 
commentary on its own narrative and/or linguistic identity” 
(1984, p.1), é uma tendência contemporânea em progressiva 
expansão na literatura infantil e juvenil. Neste tipo de produção, 
por meio do (des)velar dos bastidores ficcionais, redimensiona-
se o papel de participação do leitor na (re)construção do texto 
literário, haja vista este ser convidado a resolver as ambiguidades 
criadas pelo texto, a conectar as diferentes partes da história, 
a integrar as vozes distintas que se fazem ouvir, a reconhecer 
as referências intertextuais que a ele se apresentam, a sair da 
narrativa e colocar-se em uma posição distanciada. Em outras 
palavras, trata-se de uma produção que conduz o leitor a 
adquirir uma postura mais ativa face ao texto, dado ter de 
1 Professora Doutora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica 
Literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/9770050223986051.

2 Doutora em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP). Lattes: http://lattes.cnpq.br/6202028039144302.

http://lattes.cnpq.br/9770050223986051
http://lattes.cnpq.br/9770050223986051
http://lattes.cnpq.br/6202028039144302
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cooperar explicitamente com ele. E quando esta participação, 
no entanto, ocorre não apenas em razão do conteúdo expresso 
pelo texto verbal, mas também em função da materialidade 
do livro? Como conceber o papel do leitor diante de um livro 
que só se concretiza a partir da premissa de que este seguirá 
as instruções para escrever, rabiscar, desenhar ou desfigurar as 
suas páginas? São essas indagações que intentamos responder 
com o presente estudo, o qual assume como corpus três obras 
preferencialmente endereçadas aos jovens leitores da escritora 
Keri Smith: Destrua este diário (2013), Termine este livro (2014) 
e Isto não é um livro (2015). Almeja-se, a partir dessas obras, 
investigar o efetivo papel de coautor desempenhado pelo leitor 
na leitura de obras metaficcionais que denunciam seu caráter 
de artefato também a partir de sua componente material e que 
carecem não apenas da participação intelectual e imaginativa 
do leitor, mas de sua manipulação e interação física para se 
“concretizarem” enquanto obras.
Metaficção e materialidade: as obras de Keri Smith

Muito já se escreveu sobre como devemos ler um livro. 
Do famoso ensaio de Virginia Woolf, “How should one read a 
book?”, escrito em 1925, passando pelo famoso “Como e por 
que ler”, de Harold Bloom (2000), até os inúmeros manuais e 
guias técnicos, que prometem, por meio de variadas fórmulas e 
métodos, o alcance do prazer aliado à reflexão, a transposição 
de pontes – da mera decifração das palavras, ao “sucesso” na 
interpretação de signos complexos, com suas metáforas, ironias, 
obscuridades. Porém, temos de nos lembrar que, como observa 
Julio Plaza (1982, p. 1), livros são objetos de linguagem, e, 
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portanto, “matrizes de sensibilidade. O fazer-construir-processar-
transformar e criar livros implica em determinar relações com 
outros códigos e sobretudo apela para uma leitura sinestésica 
com o leitor”. Desta forma, a menos que estejamos a ler sobre 
equações matemáticas, ou compêndios de física, sempre haverá 
uma espécie de oscilação e instabilidade em uma obra a nos forçar 
a caminhar por trilhas variadas, cujas paisagens dependerão, 
exclusivamente, de nossas formulações imaginativas, de nossa 
capacidade de percepção e diálogo com variados códigos e 
suportes. Por vezes, essas variações de caminhos estão associadas 
à flexibilidade para a qual a palavra livro aponta – “reunião de 
folhas impressas por um lado e enfeixadas ou montadas em capa; 
obra intelectual publicada sob a forma de livro; registro para 
certos tipos de anotações” (FERREIRA, 2010, p. 471); e sendo 
este também objeto a servir para um fim – reflexão, expressão 
de ideias, transmissão de conhecimento – nada mais comum 
do que encontrarmos livros que nos compelem a lê-los sem os 
ler, “a ler na diagonal e ler devagar” (WOOLF, 2014, p. 77), pois 
que, quando de seus radicalismos de revisão, sempre há aqueles 
dispostos a suspender papéis, a destituir do poder (ainda que 
aparentemente) o criador e o receptor. Em outras palavras, para 
ler é preciso transformar, (re)ordenar papéis e lugares, preencher 
espaços e atestar estranhamentos face ao texto.

Esse parece ser o percurso adotado pela escritora e 
ilustradora Keri Smith, com os livros Destrua este diário (2013), 
Termine este livro (2014) e Isto não é um livro (2015). Autora de 
milhões de livros vendidos nos EUA e no Brasil, com dezenas de 
traduções em vários outros países – estima-se mais de quatorze 
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idiomas –, amada pelos jovens e olhada com repúdio por 
grande parte da crítica especializada – que vê, não sem razão, 
os best-sellers como textos de diversão, produtos ausentes de 
qualquer motivação existencial –, Keri Smith se apresenta como 
uma “artista guerrilheira” que acredita serem as intervenções 
artísticas uma forma estética de conexão com o público, um 
potente antídoto para a automatização, e uma imagem capaz de 
proporcionar às pessoas uma experiência mais direta com a vida 
e seus interiores criativos. A partir do conceito de “obra aberta”, 
de Umberto Eco (2015) – o qual nos estimula a compreender 
as obras de arte como um organismo vivo que, embora nascido 
da fusão de diversos níveis de experiência (ideias, emoções, 
predisposições a operar, matérias, módulos de organização, 
temas, argumentos, estilemas prefixados e atos de invenção), 
e dotado de propriedades estruturais definidas, permite 
desprender-se de si mesmo e abrir-se para a ambiguidade e 
liberdade interpretativa –, Smith elabora o que podemos chamar 
de livros plurais – objetos experimentais que se constituem a 
partir da coparticipação do leitor em sua tessitura sígnica. A 
organização do conteúdo, sobretudo do processo de construção 
e montagem dos signos: desenhos, imagens, figuras, palavras, 
torna-se, no conjunto de sua produção, um procedimento 
elaborado a partir da liberdade imaginativa do leitor, que deve 
buscar intimidade com a obra, explorá-la, deslocá-la e construí-
la como finalidade de leitura, resultado de sua expressão e 
vontade.

Nesse contexto, Destrua este diário (2013) não assinala 
começos, mas propõe escolhas de execução, ações a serem 
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realizadas pelo leitor e que funcionam como uma abertura 
de caminhos para a invenção e a criatividade. Trata-se de um 
livro quase que desprovido de palavras, povoado com frases 
curtas, precisas e imperativas, que, assim como o título, figuram 
a voz de um corpo que se quer híbrido, espaço de sensações, 
choques e improvisos. Sua capa e contracapa (figura 1) são 
feitas de material rugosoe de cor parda, como se imitassem as 
características daquilo que conhecemos como papel kraft – um 
papel versátil e flexível, utilizado para a confecção de cartões, 
convites, embalagens, sacolas, artesanatos e que, por não 
passar pelo processo de branqueamento durante sua fabricação, 
mantém a cor da madeira e um aspecto rústico:

Figura 1 – Capa e contracapa

 

Fonte: SMITH, 2013.

A textura rugosa da capa contrasta com outro elemento 
sobreposto, de superfície lisa e brilhante, que imita o formato 
rasgado de uma fita crepe (comumente usada em ateliês, 
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pinturas, cartões) e a fixagem de uma folha de caderno em que 
se determina, conforme podemos ler no título, a destruição do 
diário. As ilustrações da contracapa trazem novamente a imagem 
do recorte de folhas de caderno com uma tipografia manuscrita 
“de” e “para” e a solicitação de que o leitor envie, por correio, o 
livro a si mesmo. O jogo de cores, texturas e tipografia conjugam 
e conferem um aspecto pessoal e artesanal à obra, e prepara 
o leitor, desde seu enunciado, tanto para o tema do objeto, 
como para um processo de trabalho manual a ser realizado, 
evidenciando, assim, desde o primeiro contato com a obra, o 
seu caráter de artefato e de objeto em processo de construção. 
O desenho de uma seta vazada com a frase “comece aqui”, 
apontando diretamente para a borda no canto superior direito, 
define o papel a ser desempenhado pelo leitor – o de construir-
transformar. Tal papel é reforçado na mensagem estampada na 
folha de rosto, logo abaixo do título, mantendo o tom imperativo: 
“criar é esculhambar”.

Nesse diário, raros são os momentos em que o leitor se 
sente convidado a narrar sua intimidade ou comunicar, em 
palavras, os contornos de sua rotina. Diferentemente do ponto 
de vista de Blanchot (2005, p. 272), que credita ao diário o escape 
do silêncio e a preservação de memórias – “cada dia nos diz 
alguma coisa. Cada dia anotado é um dia preservado”; o diário 
de Smith parece buscar a desordem e materializar a liberdade 
de sua forma ao se configurar como um espaço de experimentos 
e receptáculo de impulsos, lugar de vazios que só podem ser 
preenchidos a partir de insignificâncias, de interações físicas 
com o objeto livro e ações fora das limitações cotidianas, como 
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rasgar, furar, dobrar, amassar páginas ou rabiscá-las “loucamente 
usando apenas canetas emprestadas” (SMITH, 2013, s.p.), jogar 
o livro contra paredes, borrar linhas, esfregar em suas folhas os 
guardanapos do jantar (figura 2):

Figura 2 – Exemplo de páginas de Destrua este diário

Fonte: (SMITH, 2013).

Disso decorre que o termo “esculhambar” assume novos 
sentidos, passando a representar, para o leitor, o poder da 
criação e a oportunidade de rupturas tanto do gênero diarístico – 
ao não ser convocado a se derramar em detalhes ou impressões 
de sua alma; como do conceito de livro, já que é estimulado a 
destruir, amassar, a desordenar o próprio objeto a fim de dar-lhe 
forma e conteúdo. É de importância notar, ainda, que Destrua 
este diário (2013) busca, sobretudo, o processo, o exercício 
da produção e não o seu resultado, aspecto esse central no 
conceito de metaficção proposto por Hutcheon (1984). Desse 
modo, a transformação, que só pode ocorrer a partir de um 
simultâneo jogo de atitudes, de percepções sonoras e visuais, de 
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diferentes materiais e linguagens, constitui uma etapa essencial 
no processo para o qual tende toda a experiência (criadora) – ou 
seja, os atos e modos de fazer se constituem como instrumento 
de uma liberdade autoral ao mesmo tempo em que, situados 
como objeto de uma operação, criam os próprios acontecimentos 
vividos, fatias de narrativas brutas e periféricas em que o sujeito 
se perturba e se consola. O livro é, destarte, apresentado como 
um objeto, como um artefato a ser (re)construído – e mesmo 
profanado – não meramente em razão do conteúdo verbal que 
veicula, mas em virtude de sua própria materialidade.

Nessa mesma linha de construção e criatividade, 
perspectivada a partir da materialidade do livro e de relações 
intertextuais que problematizam a organização textual e o 
processo de leitura, está Termine este livro (2014).Com a imagem 
de uma capa cor de madeira clara, de aspecto liso, macio e de 
pouco brilho, juntamente com um título impresso em caixa alta, 
mas com letras faltantes, como se cada caractere tivesse sido 
desenhado individualmente com a ajuda de uma régua de letras 
normógrafo – muito utilizada por arquitetos e designers –; e 
na contracapa o desenho de um pinheiro, uma árvore que no 
natal simboliza a vida e, em nosso cotidiano, é muito utilizada 
para fabricar móveis e celulose (papel) (figura 3), esse livro de 
Smith parece apontar, logo de início, para possibilidades de 
pensamento e percepções múltiplas.
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Figura 3 – Capa e contracapa

Fonte: (SMITH, 2014).

O tom imperativo do título, a presença de uma linha 
abaixo do nome da autora solicitando a inscrição do nome do 
leitor – tornado, aqui, literalmente um coautor –, a mensagem, 
na contracapa, a ele direcionada: “sua missão é se tornar o 
novo autor ou nova autora desta obra. Será preciso continuar 
pesquisando e fornecendo conteúdo” (SMITH, 2014, s.p.) 
provocam estranheza e funcionam como amostragem de uma 
nova ordem – ativa, inventiva, (re)construtora de escrever e 
ler livros. Tal estranhamento não se esgota nesses elementos 
iniciais, mas se torna parte do conjunto significante de estímulos. 
Isto porque Termine este livro faz parte, segundo a autora, de 
um amontoado de páginas encontradas em um banco de parque 
numa rara tarde quente de outono. De acordo com essa autora-
narradora, há muitos anos, após um dia longo de pesquisas na 
biblioteca, e de ter passado horas lendo “A biblioteca de Babel”, 
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se deu conta de que havia anoitecido e que precisava ir embora. 
Durante seu trajeto para casa, encontrou um livro de capa quase 
ilegível, intitulado Manual de Instruções, e cujas páginas estavam 
soltas, incompletas, faltantes e embaralhadas. Diante desse 
material, e após várias tentativas de interpretação e compreensão 
do conteúdo do livro, Smith afirma que a tarefa ainda não foi 
finalizada e, por isso, pede que o leitor, tal como um detetive, 
decifre o que há por trás das lacunas existentes em Manual de 
Instruções. Entretanto, para cumprir sua tarefa, o leitor deve 
passar por um treinamento de investigação e espionagem. Nessa 
fase, é necessário que assuma um disfarce, realize experimentos 
com métodos de codificação e decodificação de frases, efetue 
exercícios de memória, desenhos de sensações, descrições de 
percepções, pesquisas de palavras, a fim de (re)criar cenas e 
(re)estruturar páginas, sendo forçado, portanto, a reconhecer o 
artifício, a experiência processual da arte da escrita (figura 4).



198

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

Figura 4 – Exemplo de páginas de Termine este livro

Fonte: (SMITH, 2014).

Nesse caminho a ser percorrido pelo leitor, destacam-se, 
logo nas primeiras páginas, em tons preto e branco, com aparência 
de um fragmento de papel rasgado com alguns números a lápis 
e estilo cursivo, a citação do livro Se um viajante numa noite de 
inverno, de Italo Calvino, ao lado de um outro trecho, intitulado 
“Instruções”, de caráter informativo e de tipografia diferenciada 
– o título está desenhado em régua de letras normógrafo e o 
texto recorre ao typewriter, como se imitasse os caracteres 
de uma máquina de escrever (figura 5), elementos esses que 
atentam o leitor para a materialidade do objeto livro:
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Figura 5: Página dupla: citação e instruções a serem seguidas pelo leitor

Fonte: (SMITH, 2014).

Chama a atenção, na imagem em que consta o trecho da 
obra de Calvino, os números em tipografia manuscrita, similar 
ao lápis, como se estivessem a marcar a medição minuciosa 
e detalhada de um projeto fragmentário, com demarcações e 
posicionamentos que exigem atenção e ações. Embora a citação 
de Calvino possa parecer, à primeira visa, um ornamento, 
vai funcionar, ao lado do quadro de instruções, como uma 
autoconsciência que o livro tem de si enquanto artefato. À luz 
de tal trecho, a obra de Smith, como escreve Hutcheon (1984, 
p. 38) a propósito de narrativas autoconscientes, denuncia 
convenções literárias e estabelece novos códigos de leitura – 
ativos, incompletos e cooperativos. Esta ideia fica evidenciada 
nas páginas seguintes, quando a autora-narradora informa 
que, para prosseguir com o livro, o leitor precisará da ajuda de 
utensílios como tesoura, cola, bloco de anotações, agulha e linha, 
bem como de um olhar apurado e espírito corajoso, mas que, 
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antes de tudo, é necessário silêncio, e para tal, ele deve fazer um 
cartaz pedindo que ninguém o perturbe enquanto estiver com 
seu livro: “Espere! Pare! Antes de começar, você precisa fazer 
um cartaz dizendo algo como ‘Não perturbe! Estou terminando 
o meu livro! Assinado [seu nome]’. Recorte e pendure em algum 
lugar” (SMITH, 2014, s.p.). Esse contato de Smith com o leitor 
manifesta, aos olhos de leitores maduros, um diálogo consciente 
com a ficção de Calvino: “Relaxe. Concentre-se [...] É melhor 
fechar a porta; do outro lado há sempre um televisor ligado. 
Diga logo aos outros: ‘Não, não quero ver televisão!’ [...]. Se 
preferir, não diga nada; tomara que o deixem em paz. Escolha a 
posição mais cômoda: sentado, estendido, encolhido, deitado” 
(CALVINO, 1999, p. 11). Tal referência denota, de maneira mais 
geral, o papel importante a ser desempenhado pelo jovem leitor 
– o de experimentar, além de formas e materialidades, conteúdos 
que vão acentuando, progressivamente, reflexões sobre o livro 
enquanto lugar de “montagem de signos, dobra de espaços” 
onde “percepção e experiência tornam-se possíveis graças à 
relação de continuidade com o lugar intermediário, um medium 
para o ver e para o ler, o visível e o legível em cruzamento e des/
dobramento” (PALO, 2019, p. 25-26).

Assim como a menção do conto “A biblioteca de Babel” 
no início da história – cujo autor não foi mencionado, mas 
sabemos tratar-se de Jorge Luís Borges –, os diálogos com 
autores renomados da literatura mundial ultrapassam a forma 
tradicional da intertextualidade como a reescrita de textos, o 
uso de recursos como citações, as imitações ou paródias. Se, tal 
como Virginia Woolf (2004, p. 89), acreditamos que “os livros 
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continuam uns aos outros, apesar de nosso hábito de julgá-los 
separadamente”, então, podemos afirmar que as inter-relações 
textuais em Termine este livro, além de se colocarem como 
uma espécie de desafio ao leitor, que pode se sentir tentado 
a descobrir as relações dialógicas entre o livro de Smith e os 
escritores mencionados, põem em evidência uma organicidade 
e funcionalidade que denotam, à vista dos entrecruzamentos de 
experimentações técnicas e estímulos visuais e sensoriais, mais 
a um como do que ao quê. Como resultado, o livro faz de si a 
representação/materialização de um mundo que é arquivo, Babel 
de informações em que o leitor, munido de uma combinatória 
de experiências, leituras, imaginação, deve assumir a função 
de um viajante e peregrinar pelas infinitas galerias hexagonais 
do universo “(que os outros chamam a Biblioteca), com seus 
vastos poços de ventilação no meio”, a fim de encontrar “um 
livro, talvez o catálogo de catálogos” (BORGES, p. 69-70), ou as 
partes de um Manual de Instruções, de modo a criar “um único 
e belíssimo [livro], que os críticos não sabem a quem atribuir” 
(CALVINO, 1999, p. 180).

Nessa infinidade de caminhos, podemos pensar os 
livros como um quadro onde diferentes desenhos criam um 
movimento ininterrupto de pontos interligados por metáforas, 
sentimentos, afecções, signos que migram por entre paisagens 
que não explicam, mas indicam; linhas que não instauram, 
porém sugerem; e que funcionam como atrito, elementos de um 
espaço ausente de estabilidade e verdade. Diante disso, o ato 
de ler se torna o que Hutcheon (1984, p. 39-42) denomina de 
função criativa, um conjunto de atos e processos ordenativos, 
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imaginativos e interpretativos capazes de criar algo – um 
“heterocosmo” coerente e motivado, ou outro mundo.

É também nesse lugar de arquitetura de mundos possíveis, 
que se encontra Isto não é um livro (2015). O título, com clara 
referência ao quadro de René Magritte, pintado em 1929 – 
“A traição das imagens (Isto não é um cachimbo)” –, chama a 
atenção do leitor a partir de uma capa em tons de vermelho 
brilhante (figura 6). Com um título escrito em caixa alta, 
com algum tipo de caneta pincel em um post-it, que colado 
sobre a capa esconde o título anterior, a obra aponta para 
a complexidade do objeto livro, e demonstra o paradoxo da 
realidade e as contradições existentes entre aquilo que olhamos 
e o que nomeamos. Como propõe Blanchot (2013, p. 45), em seu 
famoso O livro por vir, “nomear é a violência que afasta o que é 
nomeado, para o ter sob a forma cômoda de um nome”. Dessa 
forma, esses elementos iniciais em Isto não é um livro preparam 
o jovem leitor para a entrada num novo sistema (lúdico) – de 
liberdade e responsabilidade, e colocam em evidência as 
possibilidades de construções e recepções de um corpo plural e 
informe, espaço imprevisível onde as hierarquias são dissolvidas 
e as objetividades podem (devem) ser questionadas:
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Figura 6 – Capa e contracapa

Fonte: (SMITH, 2015).

Tal como em Destrua este diário e Termine este livro, Smith 
instiga seus leitores a observarem o mundo e seus utensílios 
variados, suas estranhezas, sensações, sonoridades, a partir de 
“uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento 
e controle” (CALVINO, p. 19). Em suma, ao privilegiar a 
ambivalência, as contradições, o “ser outra coisa”, Isto não é 
um livro pode tornar-se, então, local de possibilidades infinitas, 
terreno em que o jovem leitor pode se aproximar da ficção e 
esmagar o peso denotativo que há na linguagem (figura 7).
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Figura 7 – Exemplo de páginas de Isto não é um livro

Fonte: (SMITH, 2015).

Nesse lugar de imaginação, colaboração, diálogos com 
diferentes linguagens, a criação e a interpretação vão depender 
da forma como cada um se põe a tecer as teias da realidade. 
As imagens de objetos familiares, acrescidos de instruções que 
visam desafixar um significado preciso e único, retiram o leitor de 
sua passividade e o expõem, a partir de sua própria experiência, 
às contradições, incertezas e multiplicidades que repousam nas 
palavras e coisas. Como nos lembra Octávio Paz (1982, p. 17): 
“todas as atividades verbais, para não abandonar o âmbito da 
linguagem, são susceptíveis de mudar de signo e se transformar 
em poemas: desde a interjeição até o discurso lógico”. Nessa 
intricada teia de signos apresentada ao leitor, cada objeto pode 
ter sua forma e significado alterados e, assim, assumir qualidades 
e atributos diversos, funções totalmente diferentes daquelas 
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assumidas na realidade chamada “concreta”.Com efeito, o livro 
se torna um não-livro, parte de um corpo significante, lugar de 
intencionalidades difusas, que, povoado de signos e afastado do 
mundo de utilidades, implicam o olhar do leitor para “algo que 
está para ser e ninguém sabe ainda o que será” (CALVINO, 1999, 
p. 78), o que é feito não meramente pelo conteúdo expresso 
pelos signos verbais, mas, principalmente, pelos elementos 
materiais do livro, que incitam o leitor a (re)conhecê-lo como 
um objeto a ser constantemente (re)construído.
Considerações finais

É seguindo caminhos novos, sem, contudo, deixar de olhar 
para os antigos e bastante trilhados, que Keri Smith parece 
almejar romper com a tese de que todos os livros começam com 
alguém passando por uma rua vazia ou com uma senhora de 
idade sentada, sozinha, num banco de praça. Seus livros, como 
buscamos demonstrar ao longo deste estudo, demonstram que 
assim como as relações humanas são alteradas no caminhar 
das épocas, a nossa relação com o livro, nosso modo de lê-lo 
e, principalmente, de não ler, mas de criar, também mudam. 
Suas obras, que não apresentam enredos no sentido tradicional 
do termo, mas o processo de (re)ssignificação do objeto, isto é, 
a criação de formas de estruturação, materializam a obsessão 
pela criação e sugerem a necessidade de novas linguagens, 
críticas e dinâmicas, capazes de pensar novas formas literárias 
(HUTCHEON, 1984, p. 36). Nesse percurso, o leitor é impulsionado 
a não apenas ver as palavras, mas a memorizá-las, reconstruí-
las a partir da execução de percepções e observações, de 
experiências e práticas comuns e pessoais.
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Desse modo, podemos dizer, parafraseando Compagnon 
(2010), que o livro, enquanto objeto, é, assim como o texto, 
um dispositivo potencial que, por meio da interação (atuação) 
afetiva do leitor, se torna um todo coerente, porém não definido. 
É um “efeito experimentado pelo leitor” (COMPAGNON, 2010, 
p. 147) e, portanto, espaço de incompletude, subjetividades e 
indeterminações. Em outros termos, os jovens leitores-arquitetos 
de Keri Smith, embora guiados por uma voz autoral e imperativa, 
são (re)construtores autônomos do material proposto; criadores 
de um livro plural, mas sempre variável, que só existe se em 
movimento. Suas escolhas podem ser operativas, suas ações 
podem, aos olhos de críticos conservadores, parecerem 
didáticas e vazias, e os códigos, em ouvidos mais experientes, 
podem soar conhecidos. Entretanto, é a combinatória de todos 
os dispositivos que criam um livro único e híbrido, “plural”, como 
afirma Barthes, uma obra de efeitos que se atualiza sempre pela 
“diferença que nunca pode repetir-se senão como diferença. É o 
que se passa com [todo] o texto” (BARTHES, 2004, p. 70).
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A VIAGEM DE CHIHIRO: O ENCAIXE NA 
FICÇÃO E SEUS EFEITOS NO PROCESSO 

DE CRIAÇÃO

Débora Lima Dantas de Oliveira1

Vera Bastazin2

Como corpus dessa investigação, elegemos o filme de 
animação Sento Chihiro no Kamikakushi (A viagem de Chihiro, 
2001), do diretor japonês Hayao Miyazaki e, de maneira 
complementar, traçamos um diálogo com a letra da canção “Eu 
e mim” (2003), de Rita Lee, cantora e compositora brasileira. 
Permeamos a ideia das narrativas em encaixe sob a ótica do 
espelhamento e da multiplicidade seguindo como base a teoria 
crítica de processos proposta por Cecília Almeida Salles. Da 
autora, apropriando-nos do nome de um dos capítulos de seu 
livro Gesto inacabado (2011), refletimos acerca das “Abordagens 
do movimento criador”. Em relação à metaficção, apoiamo-nos 
nas propostas de Gustavo Bernardo (2010) sobre a questão.

Ao nos atermos à teoria crítica de processos de Cecília 
Salles (2011), interessa-nos a ideia da criação como rede e de 
sua constituição por meio de um processo inferencial, movido 
por conexões e arranjos feitos pelo artista. Outro ponto que 
destacamos é a compreensão de obra em criação, o fazer artístico 
está em movimento, à vista disso, o trabalho do artista nunca se 
apresenta acabado, ainda que exposto ao público. Propõe-se com 
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lattes.cnpq.br/5663005410797708.

2 Professora-Associada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). E-mail: 
vbastazin2@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4107059968334160.
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esta pesquisa a possibilidade de ampliarmos a leitura da crítica 
de processos para além dos “tradicionais” arquivos da criação, 
– refere-se aqui como “tradicional” o material já previsto, tais 
como: esboços, making-of, reuniões. Portanto, nosso propósito 
é colocar em diálogo os aspectos gerais da criação apontados 
por Salles, com materiais exibidos ao público, como é o filme, a 
música, sempre na perspectiva de destacar também como esses 
materiais podem nos revelar o movimento criador.

A viagem de Chihiro (2001) narra a história de uma garota 
de dez anos que está se mudando, com seus pais, para uma 
nova cidade; muito descontente com a despedida, a menina 
resiste em aceitar essa mudança. O percurso da viagem expõe o 
espectador a um mundo diferente que é descoberto por Chihiro 
ao acaso, quando seu pai erra o caminho e acaba pegando um 
atalho até a nova casa. Para sobreviver nesse novo mundo e ter 
a oportunidade de salvar seus pais que foram transformados em 
porcos, Chihiro assina um contrato de trabalho com a feiticeira 
Yubaba – dona da Casa de Banho dos Deuses –, entretanto, Yubaba 
rouba o nome da menina que passa a se chamar Sen, ganhando 
assim uma nova identidade dentro desse novo contexto. A 
trama, então, percorre a busca de Chihiro em sobreviver nesse 
lugar desconhecido na tentativa de resgatar seus pais e retornar 
para casa.

Em nossa leitura, atentamos para a construção da narrativa 
fílmica a partir de dois prismas: a relação direta e indireta de 
Chihiro com o seu entorno. Quanto à relação direta, entende-se 
aqui como o movimento da personagem a partir da expressão 
de seus sentidos, por exemplo, quando seu pai lhe mostra a nova 
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escola durante o percurso de carro e a garota expressa desprezo 
ao se levantar e mostrar a língua para o prédio (figura 1). Já como 
relação indireta, estamos considerando os enquadramentos 
cenográficos criados por Miyazaki, nos quais se evidencia o 
potencial narrativo dos espaços em relação à personagem. 
Miyazaki nos apresenta uma narrativa em percurso desde os 
primeiros minutos da animação ao inserir o espectador dentro 
do carro em que estão as personagens. A primeira cena se coloca 
do ponto de vista de Chihiro que, deitada sobre o banco com as 
pernas levantadas, alterna o olhar entre seu buquê de despedida 
e a paisagem da janela, mexendo-se de um lado para o outro 
com o movimento do carro (figura 1).

Figura 1 – O cotidiano

Fonte: A viagem de Chihiro. Direção de Hayao Miyazaki. Tokyo: Studio 
Ghibli, 2001. Prints da animação na Netflix (montagem: produção própria).

Chihiro incorporada à ficção
Ao longo desse percurso até a nova casa, Chihiro e seus 

pais se deparam com uma antiga construção no meio do caminho 
que os impedem de continuar a percorrer a estrada de carro. 
Os pais da garota, então, decidem aproveitar a oportunidade 
para conhecer o lugar e imaginam que seja um parque temático 
abandonado, entretanto, se trata de um mundo de divindades e 
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criaturas fantásticas, regido por uma feiticeira, Yubaba. Chihiro se 
opõe completamente à ideia de explorar esse lugar, mas o medo 
de ficar sozinha no carro faz com que ela acompanhe seus pais – 
ainda que, persistentemente, insista para retornarem. Apesar de 
não encontrarem ninguém por perto, os pais da menina decidem 
se alimentar em um dos restaurantes do local; Chihiro ao não 
concordar com a postura de seus pais, resolve caminhar pelo 
lugar sozinha. Porém, acaba conhecendo Haku, um garoto que a 
alerta sobre a necessidade de sair dali, pois ao escurecer, seria 
tarde demais para ela retornar para casa, uma vez que Yubaba 
saberia de sua presença ali e a passagem – construção por onde 
Chihiro e seus pais atravessam “os mundos” – estaria inacessível 
por conta do rio. A menina vê seus pais transformados em 
porcos, por conta de um “castigo” dado por Yubaba, já que eles 
comeram as comidas destinadas às divindades que visitam o 
lugar à noite.

Não conseguindo ir embora desse novo mundo, Chihiro – 
sem seus pais e ao se deparar com diversos seres desconhecidos 
à sua volta – não acredita que essa situação esteja realmente 
acontecendo. Enquanto a menina tenta, relutante, afirmar que 
está vivenciando um sonho, ela começa a desaparecer por não 
pertencer àquele lugar, mas ao comer a comida que Haku lhe 
deu – um de seus amigos e protetores neste mundo –, ela volta 
ao seu estado físico normal. Diante do espaço do cotidiano – 
cenas do carro (figura 1) – e do outro mundo, há a ilusão de 
“realidade” e ficção. Dado que a “realidade” aqui exposta é a do 
lugar comum onde a personagem vivencia na narrativa principal 
(a mudança de cidade). A ideia de ficção expressa em contraponto 
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a uma “realidade” pode ser elucidada uma vez que, à priori, para 
Chihiro essa experiência é “irreal” – um sonho. Sendo assim, 
pondera-se na estrutura do enredo a presença de duas histórias 
relacionadas por meio do encaixe; a narrativa do outro mundo 
está subordinada à narrativa do cotidiano da personagem. O 
encaixe da narrativa desse novo mundo ao se esboçar como 
ficção, enuncia a metaficção – a narrativa encaixada se mostra 
ficção dentro da ficção, posto que a compreensão do encaixe 
está atrelada à articulação de uma história sobre outra história. 
Para Gustavo Bernardo, “se aceitarmos que a realidade como a 
conhecemos não deixa de ser um outro campo de ficções [...] só 
podemos conhecer a realidade através da ficção” (2010, p. 38).

Consideramos, dessa forma, que Chihiro se percebe 
incorporada à ficção, isto é, a este novo mundo. Tanto a 
passagem da personagem do ambiente do seu cotidiano para 
esse lugar, quanto a necessidade de se alimentar para se 
firmar ali e não desaparecer, expressam a ilusão da relação de 
ficcionalidade da personagem com o espaço. Ao propormos uma 
leitura da animação sob a ótica da teoria crítica de processos, 
identificamos a figura do artista que, em seu percurso, também 
se coloca diante do mundo como um ser ficcional ao se atrelar 
à ficção do seu entorno. Fernando Pessoa, em o Livro do 
Desassossego, escreve: “Tornei-me uma figura de livro, uma 
vida lida. [...] A ficção acompanha-me, como minha sombra” 
(2018, s.p.). Assim, ao se expressar como figura de livro, Pessoa 
revela outra versão de si. Sua sombra – projeção do corpo – se 
revela sendo criação (ficção); o escritor se coloca não apenas na 
posição de criador de sua obra, mas criador de si mesmo frente 
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à sua obra. Compreendemos, então, que, no processo criativo, 
existe o movimento entre o encaixe da ficção que acompanha o 
ser do artista e a ficção dos espaços em que ele está inserido, e 
tal movimento se dá por meio de uma criação metaficcional.

Figura 2 – O estranho

Fonte: A viagem de Chihiro. Direção de Hayao Miyazaki. Tokyo: Studio 
Ghibli, 2001. Prints da animação na Netflix (montagem: produção própria).

Em consideração ao que estamos chamando de relação 
direta entre personagem e espaço, destacamos em algumas 
cenas as expressões de Chihiro ao perceber o mundo à sua volta 
(figura 2). Diante de uma espécie de mosaico de sensações, 
observa-se que – apesar do incômodo de estar nesse lugar que 
Chihiro expressa ao longo do caminho para seus pais – o olhar da 
menina se coloca atento à captura das estranhezas desse entorno. 
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Na medida em que transita entre a surpresa e o vislumbre, a 
personagem tenta entender o que está acontecendo, quem são 
esses seres, que lugar é esse em que se encontra. Ela percorre os 
espaços e manifesta o desprezo, a curiosidade, o medo, o pavor, 
a desconfiança, a contemplação.

Ao longo da narrativa, observamos que tais sensações 
conduzem a personagem a compreensão de suas próprias 
ambições e interesses. Do mesmo modo, para o artista, perceber 
o estranho é enfrentar o seu próprio processo de criação. 
Envolto de sensações, ele se movimenta entre o conhecer e o 
“re-conhecer”, ou seja, conhecer sob um novo prisma, o que 
implica outras descobertas. Rita Lee, em sua canção “Eu e mim” 
(2003), discorre sobre a percepção e criação do ser a partir da 
figura do espelho:

No espelho não é eu, sou mim
Sou mim, não conheço mim
Mas sei quem é eu, sei sim. (LEE, 2003, s.p.)

O eu lírico se vê frente ao espelho; a artista cria um jogo 
de imagens que se inter-relacionam na percepção do seu interior 
e do seu entorno – sendo aqui, o seu próprio interior mediado 
pela figura do espelho, entretanto não gerando um reflexo 
exato, mas uma versão “invertida” de si (o espelho não reflete o 
“eu”, mas sim, o “mim”). Para Salles, “a poeticidade não está nos 
objetos observados, mas no processo de transfiguração desse 
objeto. O que está sendo enfatizado é o papel transformador 
desempenhado pela percepção na ação do olhar sobre a 
realidade externa à obra em construção” (2011, p. 100).

Semelhantemente, ao retomarmos o momento em que 
os pais de Chihiro se alimentam no restaurante e a garota 
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decide explorar o lugar por conta própria (figura 3), é possível 
identificarmos o desempenho da ação do olhar da personagem. 
As cenas nos apresentam como o corpo da menina se projeta 
nesse espaço e se performa: ao caminhar, ao se curvar para ver o 
trem passar sob a ponte – ela é sempre um corpo em movimento. 
Perceber o entorno se apresenta diante do “campo de testagem 
do ato criador” como forma de exploração do mundo, conforme 
aponta Salles (2011, p. 96).

Figura 3 – A descoberta

Fonte: A viagem de Chihiro. Direção de Hayao Miyazaki. Tokyo: Studio 
Ghibli, 2001. Prints da animação na Netflix (montagem: produção própria).

Para além da descoberta de mundos diferentes, o percurso 
criador se desdobra em um processo de descoberta de si. A criação 
é autoconhecimento, jogo reflexivo e invertido de sentidos: 
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“o artista se conhece diante de um espelho construído por ele 
mesmo” (SALLES, 2011, p. 134). Diante do espelho, a composição 
de Rita Lee revela um eu lírico que reflete e se questiona sobre si 
mesmo. Rita compositora e Rita cantora se expressam na e com 
a palavra enquanto potencial de linguagem. A palavra “espelho” 
transborda em seu significado e passa a sugerir um espelhamento 
da própria artista criadora tanto em seu perfil de compositora, 
quanto em sua performance de cantora. A percepção da 
identidade da artista é manifestada a partir dos sentidos: o 
pressuposto do ver. Consideraríamos, nesse caso, o ver como 
manifestação de possibilidade primeira de percepção, uma vez 
que o espelho, enquanto objeto do cotidiano, exige o olhar sobre 
si para “cumprir sua função”. Sendo assim, ao interpretarmos o 
espelho enquanto espaço provocador da percepção, poderíamos 
pressupor um desencadeamento de múltiplos sentidos gerado 
a partir da relação artista-espaço? Chihiro olha o mundo, Rita 
Lee se olha diante do mundo – espelho. À medida que Rita Lee 
não se conhece, ela se “re-conhece”, olha-se, estranha-se, os 
sentidos se afloram e “eu chorou, chorou” (LEE, 2003).

No deslocamento do nome de Chihiro para Sen e a 
constituição de uma nova identidade nesse outro mundo 
– impostos pela feiticeira Yubaba – traçamos a analogia da 
dinâmica da construção dos duplos – “eu e do mim” – que, de 
igual modo, cruzam-se e multiplicam-se. O espelho da ficção se 
desdobra, sugerindo um abismo de sobreposições: Chihiro-Sen; 
personagem-espaço; Chihiro-artista. Em Criatividade e processos 
de criação (2017), Fayga Ostrower escreve:

Ao indivíduo criativo torna-se possível dar 
forma aos fenômenos, porque ele parte de uma 
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coerência interior que absorve os múltiplos 
aspectos da realidade externa e interna, os 
contêm e os ‘compreende’ coerentemente, e os 
ordena em novas realidades significativas para o 
indivíduo. (OSTROWER, 2017, p. 132)

O jogo entre sobreposições
Apresentados os indícios que nos revelam como se constitui 

a relação direta entre personagem e entorno na narrativa de 
Miyazaki, partimos para a compreensão da relação indireta entre 
Chihiro e o seu entorno. Assim, recorremos aos momentos da 
narrativa em que podemos evidenciar a construção dos cenários 
e a articulação desses espaços em relação à personagem; 
nesse entendimento, ressaltam-se as cenas nas quais há um 
potencial jogo de espelhamento que se coloca como forma de 
construção de novos significados. Interpretar este jogo exige a 
percepção e a leitura das repetições que se dispõem a partir dos 
enquadramentos ao longo da animação. Podemos notar, por 
exemplo, as cenas da passagem entre os mundos (figuras 4 e 
5). Não há indícios explícitos da temporalidade e da experiência 
vivida na caracterização das personagens – a não ser a fita do 
cabelo da Chihiro, presente da Feiticeira Zeniba (irmã de Yubaba), 
que nos é evidenciada com um efeito visual de brilho e, também, 
sonoro. Entretanto, a temporalidade é revelada no cenário da 
volta para casa; a natureza toma conta não só do caminho como 
também da arquitetura do entorno. Ao compararmos com as 
cenas em que as personagens descobrem a passagem (ida), 
imagina-se que se passou muito tempo, já que a grama está alta, 
há inúmeras plantas germinadas sob as pedras da entrada do 
túnel, bem como folhas sobre o carro.
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Figura 4 – A passagem: externa

Fonte: A viagem de Chihiro. Direção de Hayao Miyazaki. Tokyo: Studio 
Ghibli, 2001. Prints da animação na Netflix (montagem: produção própria).

Figura 5 – A passagem: o outro lado

Fonte: A viagem de Chihiro. Direção de Hayao Miyazaki. Tokyo: Studio 
Ghibli, 2001. Prints da animação na Netflix (montagem: produção própria).

Miyazaki nos entrega indícios temporais em ambos os 
lados da passagem (figura 5). Apesar dos enquadramentos 
serem diferentes, há uma nítida alteração no que poderíamos 
chamar de arquitetura da construção: o entulho, o aumento das 
rachaduras, o desgaste da pintura, a grama crescida e as plantas 
germinadas sob as paredes. Nota-se, porém, a diferença no 
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formato das janelas e a falta da placa acima da porta. Assim, 
poderíamos questionar: seria a mesma passagem? Lembrando 
que, em determinado momento do enredo – quando as 
personagens estão dentro da estação – há um enquadramento 
que evidencia a possível existência de três passagens (figura 6). 
Se olharmos atentamente aos detalhes do cenário, há ainda dois 
elementos que poderiam reforçar a ideia de outra passagem que 
leva ao mesmo lugar de onde as personagens vieram (figura 4): 
na volta, a porta é decorada por um arco de pedra, detalhe esse 
que não está presente na porta na ida; a estátua de pedra parece 
ser outra, uma vez que nos é mostrado na cena em que os pais de 
Chihiro decidem adentrar o prédio, uma estátua mais larga e com 
a face dos dois lados. Salles (2011) escreve que, no ato criador, a 
ação que dá forma aos “mundos” novos está relacionada aoutras 
ações, “todo o movimento está atado a outros e cada um ganha 
significado quando nexos são estabelecidos” (2011, p. 94).

Figura 6 – A passagem: interna

Fonte: A viagem de Chihiro. Direção de Hayao Miyazaki. Tokyo: Studio 
Ghibli, 2001. Prints da animação na Netflix (montagem: produção própria).

Outrossim, nas cenas da cidade (figura 7), destacamos 
alguns enquadramentos: as duas primeiras imagens, marcadas 
como “a descoberta”, apresentam o momento em que as 
personagens caminham, descobrindo novos espaços nesta 
cidade desconhecida. Paralelamente, nas imagens “do 
anoitecer”, é quando as criaturas desse mundo começam a 
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aparecer e Chihiro está sozinha; já “a volta” é o percurso que a 
menina faz, agora, retornando para casa acompanhada de Haku. 
Miyazaki se utiliza de variados elementos para a recomposição 
das cenas, podendo-se pensar que tais elementos se desdobram 
em cena como índices, revelando linhas de leitura. Os diferentes 
acontecimentos se encaixam sobre os planos espelhados; à 
medida que sobrepostas as cenas, podemos compreender o 
“espelho – além da ficção” de Bernardo (2010, p. 9) que nos 
conduz a outros lugares –“[...] o espelho da ficção não nos 
devolve a realidade refletida tal e qual: antes a inverte e depois 
nos leva para outro lugar. Este outro lugar se situa além da 
realidade de que partimos e além do espelho – além da ficção” 
(BERNARDO, 2010 p. 9). Ou seja, consideramos que emcada 
quadro da animação o cenário desenhado representa um mesmo 
espaço, como no caso da (figura 7) em que temos a mesma 
cidade. Porém, compreendemos que o fato de termos diferentes 
acontecimentos sendo contados – já que se trata de diferentes 
momentos do enredo – tais enquadramentos nos possibilitariam 
a leitura de outros possíveis lugares.
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Figura 7 – A cidade

Fonte: A viagem de Chihiro. Direção de Hayao Miyazaki. Tokyo: Studio 
Ghibli, 2001. Prints da animação na Netflix (montagem: produção própria).

Diferentemente das cenas anteriores, a cena interna 
do túnel (figura 8) – passagem entre os mundos – se repete 
exatamente da mesma forma na ida e na volta, como podemos 
perceber pela indicação do cursor e do tempo. A narrativa 
em cadeia, proposta na animação, evidencia a compreensão 
de Bernardo (2010) acerca da metaficção: “Voltando-se para 
dentro de si mesma, a metaficção procura sempre voltar ao 
começo de toda a sua narrativa – o que a leva ao fim (no duplo 
sentido de objetivo e término) de toda a sua narrativa” (2010, 
p. 52). A desconstrução de uma temporalidade demarcada pelo 
início e fim é, também, efeito presente no percurso criador. 
A constituição da criação enquanto rede de interações entre 



222

Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

sujeito e espaço revela que “toda a parada é, potencialmente 
uma nova partida” (SALLES, 2011, p. 94). Percebemos nesse jogo 
entre as cenas, tanto da passagem quanto da cidade que, apesar 
de ditas “espelhadas”, a cada vez que elas são apresentadas 
há uma narrativa distinta que nos permite, então, ressaltar a 
presença da metaficção.

Figura 8 – O túnel: a passagem

Fonte: A viagem de Chihiro. Direção de Hayao Miyazaki. Tokyo: Studio 
Ghibli, 2001. Prints da animação na Netflix (montagem: produção própria).

Retomemos Rita Lee quando, em sua composição, a artista 
se ficcionaliza desdobrando-se nos pronomes eu e mim. As duas 
designações são “ela própria”, mas eu é mais do que mim, “Eu 
e mim se dividem numa só certeza. Alguém dentro de mim. É 
mais eu do que eu mesma” (LEE, 2003). Rita Lee continua: “Eu 
chorou [...] mim nasceu”. Ao utilizar os verbos na 3ª pessoa, 
mesmo ao se referir aos pronomes em primeira pessoa, o eu e 
o mim se materializam quase que como um outro – um possível 
“ela”. Pronomes que se dividem e revelam um “alguém” dentro 
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do mim. Ao longo da composição, nota-se o jogo de relações 
entre o que seria definido e indefinido, o eu e o mim expressam 
uma dupla convivência consigo mesma, ao passo que o alguém 
sugere uma possível relação múltipla e distinta de si mesma. 
Logo, como ênfase da leitura metaficcional, se ponderamos 
o “estar dentro” como expressão do processo de encaixe, é 
possível acreditarmos que tanto o eu/mim quanto o alguém se 
apresentam como personagens na letra da canção? Dessa forma, 
cada uma revelaria uma narrativa específica que coexiste dentro 
de um único enredo “[...] cada nova personagem ocasiona uma 
nova, história” (TODOROV, 2006, p. 122).

No longa-metragem de Miyazaki, assistimos à personagem 
se descobrir como Sen, mas nunca deixando de ser Chihiro, afinal, 
a partir do momento em que ela não lembrasse mais quem era 
antes de chegar ali, não conseguiria retornar para casa. Apesar da 
construção dessa dupla identidade pertencer ao arco narrativo 
da personagem (Chihiro), poderíamos considerar a presença de 
duas personagens que coexistem sob um mesmo eixo (Chihiro 
e Sen)? “Quanto mais me pergunto quem sou, menos sei quem 
fui ou quem serei nos próximos instantes. A catarse promovida 
pela ficção desnuda esse paradoxo da identidade” (BERNARDO, 
2010 p. 9). O questionamento concomitante de saber “quem 
fui”, “quem sou” e de “quem serei” reforçam o entendimento do 
encaixe resultante do processo de autoficcionalização. No que 
se refere à dinâmica de concordância entre pronome e verbo 
delimitada na letra de “Eu e mim” (2003), atentamo-nos ao fato 
de a artista criar relações temporais. Sob a perspectiva do eu, 
Rita Lee escreve “é eu” e ao se referir ao mim, “sou mim”, ambos 
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conjugados no presente. Já a partir do percurso da personagem 
de Miyazaki, pode-se considerar uma relação entre passado e 
presente uma vez que temos ela como Chihiro, deixando de ser 
Chihiro, sendo Sen, deixando de ser Sen, passando a ser Chihiro-
Sen.

A personagem vai amadurecendo ao longo da narrativa 
fílmica. Apesar de continuar sendo a Chihiro, ela já não é mais 
apenas Chihiro – como aquela antes da viagem –, agora, ela é 
também Sen. De igual forma, o artista, enquanto indivíduo 
criativo, se apresenta em seu percurso; crescimento e 
amadurecimento são constituídos em um tempo próprio que 
nada tem a ver com uma temporalidade histórica ou biológica. A 
maturidade, neste caso, é movimento sem território demarcado; 
início e fim são momentos entrelaçados e de caráter indefinidos 
(OSTROWER, 2017, p. 131).

A narrativa de A viagem de Chihiro (2001) pode se 
apresentar, aparentemente, simples e linear, todavia é astuciosa. 
O enredo, ao ser tomado pela narrativa encaixada, desvela que o 
jogo entre a ideia da “ficção” encaixada no cotidiano – “realidade” 
– reflete a ficção do próprio cotidiano. Consideramos, desse 
modo, a metaficcionalidade como efeito desse encaixe, uma 
vez que, tanto no percurso de Chihiro quanto no do artista, a 
multiplicidade e o espelhamento presentes na percepção de si e 
do seu entorno estão sobrepostos e dialogam entre si.

A poeticidade dos trabalhos de Miyazaki e Rita Lee nos 
provocam um olhar transversal, possibilitando diferentes 
atravessamentos literários; o ver e rever nos desvendam 
elementos que nos conduzem a caminhos sem fim.
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Luciana Pereira Azevedo2

Um texto em processo
Estas linhas, que aqui se entrelaçam a outros pontos 

de reflexão sobre a metaficcionalidade em obras destinadas 
a crianças e jovens, vão surgindo com intenções de sondar 
aspectos da metaficção, suscitados por vieses de leituras de Eu 
sou a monstra (edição da Companhia das Letrinhas, 2021), obra 
infantojuvenil constituída pelo poema homônimo da escritora 
brasileira Hilda Hilst e pelas ilustrações da artista plástica 
mexicana Ixchel Estrada.

Ao passo que despontam, estas linhas vão procurando 
também (e esperamos isso delas) investigar a leitura como escrita, 
explorando tais vieses de ler como continuidades metaficcionais 
da obra infantojuvenil em análise; enquanto seguem examinando 
e compartilhando, ao mesmo tempo, momentos de criação de 
tais leituras em construção, por meio da exposição deste texto 
“sendo” — e por esse motivo passamos a chamar tais linhas de 
texto em processo.
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Antes de prosseguir aprofundando o olhar para as 
intenções ou direções que movem este escrever, nos parece 
importante pontuar de que perspectiva miramos este texto em 
processo. Quando trazemos a expressão “em processo”, o desejo 
é apontar ou fazer repercutir questões ligadas aos estudos 
acerca dos processos de criação, chamando para a “conversa” 
a pesquisadora Cecília Almeida Salles (1998) e um pouco das 
reverberações de suas discussões a respeito de aspectos gerais 
da criação. É válido lembrar que Salles investiga o ato criador “em 
sua manifestação na arte”, mas destaca que tais investigações 
oferecem uma “possibilidade de se pensar a relação ciência 
e arte, tão cara a tantos pensadores, sob o ponto de vista de 
seus processos de construção” (SALLES, 1998, p. 11). — E, sim, 
Daniel, é desse prisma que olhamos este escrever também como 
criação. Não é mesmo, Luciana? E qual o conceito de criação aqui 
envolvido? Daniel? Quem é Daniel? Daniel? Esperemos.

Nosso sentido de direção neste agora é fazer ressoar o 
conceito de criação como rede, levando em conta sobretudo as 
ideias e os significados que os termos transformação, movimento, 
continuidade, acaso, direcionadores maleáveis, interconexões 
e inacabamento carregam consigo no contexto de pesquisa de 
Salles (1998; 2021), já mencionado previamente. De acordo com 
ela,

A criação como rede pode ser descrita como 
um processo contínuo de interconexões, com 
tendências vagas, gerandonós de interação, cuja 
variabilidade obedece a princípios direcionadores. 
Esse processo contínuo, sem ponto inicial nem 
final, é um movimento falível, sustentado pela 
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lógica da incerteza; engloba a intervenção do 
acaso e abre espaço para a introdução de ideias 
novas. (SALLES, 2021, p. 10, grifos nossos)

Estamos nesse contínuo de interconexões, geradas e 
geradoras (COLAPIETRO, 2014), de continuidades de leituras e 
escritas que nos formam, Juliana e Luciana, leitoras que agora 
escrevem, juntas, em rede, trazendo à tona momentos de um 
processo que é movimento assumidamente incerto e sujeito a 
alterações (e o quanto é importante que Daniel esteja conosco, 
aberto às mudanças acontecendo, não é, Luciana? Daniel? 
Quem seria Daniel?). Seguimos, portanto, implicadas nesse 
movimento que tem princípios direcionadores, sim, mas que se 
apresenta como um trajeto com tendências vagas e imprecisas, 
compreendendo que a tendência que nos move é “um condutor 
maleável, ou seja, uma nebulosa que age como bússola” (SALLES, 
1998, p. 28).

Nossa bússola, assim sendo, existe, mas é nebulosa, 
plástica e suscetível ao acaso, elemento que não podemos frear, 
nem achamos que queremos — Daniel, pode continuar conosco 
nestes contínuos que aparentemente não conhecem o lugar 
onde vão dar, pois que são os próprios rumos que criam e ao 
mesmo tempo são criados? Sabemos das intencionalidades que 
nos colocam a tecer estas linhas e sabemos que estamos a nos 
lançar a “rumos vagos que, tais como condutores maleáveis, 
orientam o processo de construção” (SALLES, 2021, p. 7), porém 
esses passos nos colocam, a todos, Daniel, em “uma aventura em 
direção ao vagamente conhecido” (SALLES, 2021, p. 7), que vai se 
desvelando à medida em que fiamos este texto em processo, de 
criação — e é quase um eco profuso: Daniel? Quem seria Daniel?
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As tendências deste trajeto “sendo”
Como vínhamos dizendo, há aqui a vontade de compartilhar 

um pouco do movimento desta escrita “sendo”, um pouco 
deste texto em processo, de construção. E, nesse sentido, soa 
imprescindível tentar tatear melhor a tendência desse trajeto, 
não deixando de levar em conta, contudo, toda a vagueza que 
lhe é intrínseca nem esquecendo que “esse movimento dialético 
entre rumo e vagueza é que gera e move o ato criador” (SALLES, 
1998, p. 29).

Considerando que a ideia de tendência carrega consigo “o 
conceito de meta, objetivo, e implicaluta para obtê-lo” (SALLES, 
2021, p. 3), partimos, com esforço das vistas, a reconhecer 
um pouco os objetivos opacos que nos impulsionam nesta 
luta, neste escrever, mesmo sabendo das impossibilidades de 
desvelamento e fechamento acabados, ou da impressão de 
limites bem contornados, o que também não nos é meta, parece 
indispensável marcar. Percebemos, neste já de escrever, que as 
intenções que nos dirigem aqui tendem mais sensivelmente a 
três direções, das quais falaremos a seguir.

A primeira direção — e vale destacar que usaremos os 
ordinais primeira, segunda e terceira somente para organizar 
a apresentação das ideias, sem desejo de ressaltar qualquer 
dimensão hierárquica ou de importância que esses índices 
numéricos possam sugerir — relaciona-se a momentos deste 
próprio gesto de escrita e traz, embutida nela, o propósito de 
explorar a metaficção neste percurso acontecendo, tentando 
experimentá-la no conteúdo do que é dito e, de forma contínua 
e concomitante, no modo de dizê-lo, a fim de algum jeito 
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nos aproximar das matérias literária e teórica consideradas 
neste texto em processo, que vai se construindo em conjunto 
enquanto reflete-se e compartilha-se, em reflexão. Criamos, 
assumidamente, neste instante, a quatro mãos, mãos de 
Juliana e Luciana, leitoras que agora escrevem, juntas, traços 
de pensamentos que reverberaram de nossas discussões, ora 
tendo uma ora tendo outra no protagonismo da “inscrição”. E 
reafirmamos, com propositada repetição, reiteração, a aspiração 
de indagarmo-nos à criação como rede, num processo contínuo 
de interconexões (SALLES, 2021, p. 10).

A segunda direção envolve a sondagem da leitura como 
escrita, como criação, e foi suscitada pelas discussões de 
Linda Hutcheon (1980) sobre o papel do leitor na relação com 
textos metaficcionais, os quais, ao desnudar as convenções 
e nos despertar para a autoconsciência da ficção, acabariam 
solicitando que aquele que lê também “escreva” os sentidos — 
pois não está mais diante apenas de uma ordem ou significado 
a ser reconhecido, mas sim diante de uma ordem ou significado 
a ser construído em rede de interconexões em processo — e 
nessa parte que acabamos de destacar em itálico tomamos a 
liberdade de entrelaçar Salles (2021) e Hutcheon (1980). Assim, 
o leitor deveria mover-se a outro papel, abandonar a passividade 
característica da leitura “esperada” ou “requisitada” por obras do 
realismo tradicional e assumira responsabilidade e a consciência 
de seu papel criativo,

pois, nos termos de Ingarden, é o leitor que 
‘concretiza’ e dá vida à obra de arte. O ato de 
ler, dessa forma, é, ele mesmo, como o ato de 
escrever, a função criativa para a qual o texto 
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chama atenção3. (HUTCHEON, 1980, p. 39, 
tradução nossa)

Paralelamente a isso, associa-se ainda, nesta segunda 
direção, a querença de indagar de que modo os nossos vieses 
de leitura de Eu sou a monstra podem também ser entendidos 
como escritas criativas neste texto em processo; configurando-se 
como continuidades ficcionais e metaficcionais — ficcionais, na 
medida em que criativamente desdobram interconexões a partir 
dos sentidos que emergem da obra;e metaficcionais, na medida 
em que criativamente desencadeiam novas interconexões sobre 
as reflexões autorreferenciais da obra dobrando-se sobre si 
mesma. E na metaficcionalidade estamos sondando o nosso 
pensar sobre a escrita (tendo a leitura como escrita), enquanto 
escrevemos, enquanto uma Monstra escreve e procura alguém 
para escrevê-la, no papel. Somos a Monstra-escritora, Daniel? 
Deixemos esses desdobramentos para depois.

A terceira direção dessa tendência tem a ver com a 
investigação de elementos da metaficção na obra de análise 
e acaba trazendo, junto de si, as duas outras dimensões de 
que tratamos antes. Isso porque, ao apurar tais elementos via 
escrita da leitura de Eu sou a monstra, acabamos pesquisando 
o ato de ler como criação manifesta nesta própria construção, 
experimentando prosseguires, continuidades, que sejam 
capazes de ir “para além”, tanto no conteúdo como na forma de 
construção e exposição desse conteúdo “sendo”, esperando que 
o prefixo grego “meta” e toda a reverberação que dele cintila 
fiquem suspensos, vibrando, a criar sentidos também no modo 

3 Texto no original: “for it is the reader who, in Ingarden’s terms, “concretizes” the work of art and 
gives it life. /The act of reading, then, is itself, like the act of writing, the creative function to which 
the text draws attention” (HUTCHEON, 1980, p. 39).
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de apresentação desse falar “com” a metaficção e algumas 
questões que nela e dela se desdobram.

Vale redizer (e não parece ser demais a repetição) que tais 
direções são inerentemente mutáveis — a bússola é nebulosa, 
como anteriormente já sublinhamos — e podemos passar a ir 
para outros cantos, linhas por vir, imprevisíveis e, ao mesmo 
tempo, previsíveis, porque tão previsivelmente imprevistas. A 
tendência desse trajeto que vem se fazendo autorreferente ao 
intentar abordar uma obra artística da qual também nos saltou, 
de forma central, a autorreferencialidade, parece requerer as 
brincadeiras de aproximar palavras, brincadeiras essas que nos 
fazem associar, por proximidade ou oposição, coisas distintas 
capazes de se conter, uma dentro da outra, lembrando-nos das 
matrioshkas, bonecas de que falaremos em breve. Esperemos, 
novamente — a metaficção parece o tempo todo nos convidar a 
essas veredas e às vaguezas e aos acasos, da criação... Esperemos 
de novo.

No tempo em que esperamos, nos veio a precisão de 
enunciar como pretendemos desenvolver os parágrafos que 
vão nascendo, relembrando que essa pretensão é parte de uma 
“aventura”, que, como Salles menciona e já salientamos outrora, 
vai “em direção ao vagamente conhecido” (SALLES, 2021, p. 7) e 
está sujeita a intervenções do acaso, elemento do imprevisível 
que “abre espaço para a introdução de ideias novas” (SALLES, 
2021, p. 7) — porque a tendência, apesar de sugerir princípios 
direcionadores, é vaga, não esqueçamos (e pedimos desde 
já escusas, se demasiadas as reiterações, mas é que elas vêm 
reclamando espaço, e não há como impedi-las).
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As ideias de partida, além das três direções já apresentadas, 
se conectam com um plano palpável no átimo, o que nos 
dá a ilusão de ser possível compartilhá-lo e nos provoca a 
seguir, tentando. Almejamos, em conjunto e conscientemente 
consequentes da ficção, nos dividir adiante, Juliana indo para 
um canto, e Luciana indo para outro, a escrever criativamente 
a leitura da obra Eu sou a monstra por dois vieses: um com foco 
no texto (em que se ouvirão vozes de determinado espaço, 
parque) e outro com foco na imagem (em que se ouvirão vozes 
de outro espaço, parque). Depois, esperamos também revolver 
ao olhar e a mãos de escrever simultâneas e em conjunto, a fim 
de conseguir expor ao menos um dos nós de interação a insurgir, 
algum sinal de encontro de criação por meio de tais leituras 
distintas, desejando, dessa forma, compartilhar encontros (e 
desencontros) de um processo de escrever-ler-escrever-ler 
infinito, rumo à continuidade comunicante, infinita,dos espaços, 
parques, que haveremos de inventar e continuar inventando.

Antes de prosseguir, todavia, façamos mais um atalho para 
contar das “vozes”, no plural, a serem ouvidas nos parques que 
intentamos criar nessas leituras por vir “separadas”. Vale dizer 
que, mesmo antes de dizerem-se, elas reconhecem em si uma 
potência já múltipla, porque somos de fato essa potência de 
antemão, como destaca Salles (2021), ao sublinhar o sujeito como 
“agente comunicativo”, pela leitura particular que Colapietro 
(2014) faz da teoria da semiótica de Charles Sandres Peirce, 
filósofo que muito embasa também a teorização da pesquisadora 
brasileira com quem dialogamos mais diretamente aqui:

O sujeito como falante não é nunca só falante 
em qualquer elocução, há ecos do discurso de 
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outros, o que nos faz entendê-lo como fonte 
de pensamento e ação, sentimentos e sonhos. 
Esses sujeitos-comunidades travam, ao longo dos 
processos de criação, uma grande diversidade de 
diálogos de natureza inter e intrapessoais com a 
obra em processo, com futuros interlocutores, 
com a crítica e com os membros dos grupos onde 
atuam. (SALLES, 2021, p. 7)

Desse modo, evidenciamos uma necessidade que emerge 
de todos os lados do livro infantojuvenil que nos é disparador. 
Trata-se da precisão de alinhavar sempre com linhas múltiplas 
(porque a multiplicidade é matéria constante em Eu sou a 
Monstra, como pretendemos destacar mais à frente), indo e 
vindo assumidamente com vozes diferentes — somos Juliana e 
Luciana que escrevem sendo a Monstra, que é em si tantas outras 
possibilidades de ser, Monstras e outros seres, humanos ou não, 
todos ficcionalizados por comunhão. Tais vozes diversas (espera-
se) se colocarão paralelamente a refletir com a obra hilstiana, 
enquanto falam da própria leitura-escrita que experimentam, 
tendo o “meta” como meta (e que nos perdoem, os Danieis, o 
trocadilho).
Das continuidades do leitor ao escritor

“Eu sou a Monstra/ procuro o Daniel/ para desenhar 
comigo/ a Monstra no papel” (HILST, 2021). É assim que começa 
o poema de Hilda Hilst, texto da obra com a qual nos colocamos 
a dialogar aqui. Os versos de Eu sou a Monstra foram escritos 
em 1988, e “o Daniel”, a quem o texto é inclusive originalmente 
dedicado, seria o filho de um grande amigo da autora, o escritor, 
artista plástico e jornalista espanhol Jose Luis Mora Fuentes, que 
era chamado por Hilst pelo apelido “Sapo” — e trazemos essa 
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informação porque, durante a leitura do livro, nos encontramos, 
ressabiadas, com um sapo ali “esgoelando no lago” (HILST, 2021, 
p. 22) do poema. Mas deixemos o sapo de lado e voltemos para a 
Monstra, que procura o Daniel para se desenhar no papel. Antes, 
contudo, é importante dizer que trouxemos algumas referências 
da vida de Hilda na breve contextualização da obra que fizemos 
acima, somente a título de curiosidade. Somente. Isso porque o 
Daniel, na atmosfera deste escrever, é como a Monstra de quem 
e com quem conversamos neste espaço e, portanto, pode ser 
muitas coisas, para além do Daniel amigo da autora. E, aliás, 
quem seria mesmo o Daniel? Deixemos essa questão ainda em 
suspenso. Voltaremos ainda a ela.

“‘Começara a ler o romance dias antes’ (CORTÁZAR, 
1956, p. 11) [...]. Assim começa um dos contos mais conhecidos 
do escritor Julio Cortázar” (BERNARDO, 2010, p. 30). É assim 
que Gustavo Bernardo começa o “Continuidade dos parques”, 
capítulo de abertura de O livro da metaficção (2010), obra que 
ancora um pouco nossa busca de “falar além” nestas linhas — 
e abrimos aqui o movimento de espelhamentos para sondar a 
metaficção pelo menos em três escritas: na escrita do poema 
hilstiano; na escrita que é leitura desse poema; e na escrita deste 
escrever acontecendo enquanto escrevemos, neste texto em 
processo, por assim dizer. Deixemos também por enquanto em 
suspensão a referência a Cortázar por Bernardo. Regressaremos 
a ela em breve: é que um conceito importante veio reivindicar 
presença neste instante, o conceito de metaficção.

De acordo com Bernardo (2010, p. 9), metaficção é “um 
fenômeno estético autorreferente através do qual a ficção 
duplica-se por dentro, falando de si mesma ou contendo a si 
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mesma”. Reiteramos que é desse lugar que nos lançamos neste 
escrever. E, de novo, ressaltamos a leitura como um processo de 
criação e o nosso anseio de falar da escrita deste próprio texto 
“sendo”. Certo, essas retomadas deverão cessar, pela exaustão 
da repetição, tanto para nós, que escrevemos dos processos de 
criação na escrita e na leitura, quanto para você, que lê e escreve 
criativamente conosco também — e vamos juntos refletindo 
sobre isso, e inquirindo o criar, e não deixando de ouvir o eco: 
quem é Daniel? Caminhemos com a recorrência dessa onda, 
sonora? Ecos.

Retornemos então a Bernardo abordando Cortázar a partir 
da citação e da reflexão do início do conto Continuidad de los 
parques — “‘Haía empezado a ler la novela unos días antes’ 
(CORTÁZAR, 1956, p. 13 apud BERNARDO, 2010, p. 30) — início 
esse que citamos parágrafos acima na tradução em português e 
que, de acordo com o teórico, “cabe à perfeição para o começo da 
nossa conversa sobre a leitura de textos de ficção em geral, sobre 
a metaficção em particular” (BERNARDO, 2010, p. 30). No conto 
referido, o leitor logo na primeira sentença se encontra com um 
personagem lendo um romance. Ao chamar a atenção para esse 
encontro precipitado, Bernardo destaca toda a circunstância 
“perturbadora”, segundo ele (e concordamos, nós duas que 
escrevemos), de o leitor encontrar, no conto, uma pessoa lendo 
também. É nisso que queríamos chegar para revolver à Monstra 
hilstiana. Era nisso que queríamos chegar, certo, Luciana? Não, o 
Daniel não fora esquecido, fiquemos tranquilas.

Segundo Bernardo (2010), já na entrada do conto, há um 
direcionamento para uma multiplicação de leitores possíveis — 
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o leitor do conto, o leitor do romance (que é personagem do 
conto), um leitor fantasma que poderia estar lendo o leitor do 
conto lendo o leitor do romance; e mais outros tantos, leitores, 
acima, abaixo, em paralelo... Tal multiplicação apontaria para 
uma infinidade de leituras e leitores possíveis, a qual afeta 
a continuidade das criações, “a continuidade dos parques, 
transformando-a em uma multiplicação infinita de parques e de 
lugares. Portanto, já na primeira frase do conto encontramos 
uma série possivelmente infinita de babushkas” (BERNARDO, 
2010, p. 31). Bernardo (2010) realça que as babushkas, aquelas 
bonecas thecas também chamadas matrioshkas pelos russos, são 
as que trazem várias, umas dentro das outras, que se encaixam 
até a última, boneca em madeira maciça, que não se abre e 
que, assim, não nos dá a certeza de saber o que carrega em seu 
interior, movendo-nos a continuar, ad infinitum, procurando 
saber, em um constante abrir, abrir, abrir...

O exemplo de Cortázar por esse olhar de Bernardonos 
indicou uma possível “entrada” para a leitura (e/ou criação na 
leitura) do texto de Hilda Hilst na obra Eu sou a Monstra, do mesmo 
modo pelo começo dele, por sua primeira estrofe — “Eu sou a 
Monstra/ procuro o Daniel/ para desenhar comigo/ a Monstra 
no papel” (HILST, 2021). O paralelo está em encontrarmos (nós, 
leitoras), nesse começo, alguém (a Monstra) escrevendo (e/ou 
desenhando) e buscando alguém para escrever (e/ou desenhar) 
com ela. Entendendo, como já colocamos inicialmente, que ler 
pode ser, de certo modo, escrever e sondando as continuidades 
do leitor ao escritor, passamos a perceber um desdobramento de 
continuidades em processos de criação pela leitura, as quais se 
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desenrolam, via multiplicidade de escritores, por uma infinidade 
de babushkas, agora a escrever: o leitor do poema “escrevendo” 
enquanto lê um texto em que uma personagem-escritora escreve 
e procura outro personagem-escritor/desenhista para escrever/
desenhar consigo, além da escritora que cria a voz poética da 
Monstra que escreve e tantos outros possíveis escritores a surgir 
nessa relação com o gesto criativo, cuja manifestação artística 
seria o poema, fonte à continuidade, dos parques de ler e 
escrever e escrever e ler e...

Dessa maneira, enquanto no conto de Cortázar “a história 
continua na leitura da história que por sua vez continua na 
leitura da história dentro da história” (BERNARDO, 2010, p. 
37), no poema de Hilst, os versos continuam na escrita da 
Monstraque por sua vez continua escrevendo em busca de um 
escritor que continue escrevendo a escritora dentro da escrita 
dentro da... Tais continuidades estabelecem comunicações 
entre ficção e realidade e permitem uma consciência sobre a 
ficção, pelo leitor-escritor-leitor-[...], insurgindo como matérias 
metaficcionais, as quais passamos a querer espreitar, a seguir, 
acontecendo via escrita do processo de ler sendo escrever. 
Ao passo que criar nos foge ao controle e que não há limites 
ou bordas que separem nitidamente leitor-escritor — e Dom 
Quixote já trazia em si um leitor que escreve, apontando para 
essa ficção que é reverberação de outras ficções anteriores — 
sigamos, a escrever/ “brincar de medo/ De magia, de loucura / E 
de dedo” (HILST, 2021).
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Das continuidades do leitor ao ilustrador
A imprevisibilidade da escrita deste texto em processo, 

ainda que haja tendências, anteriormente citadas, se manifesta 
nas idas e vindas, nas leituras e releituras, que se conectam a 
conceitos que dialogam com estes parques em construção. À 
medida em que a leitura-escrita avança, nódulos surgem e se 
ramificam e se agenciam a outros nódulos que intentam um 
discurso sobre a Monstra e sobre Daniel. Tomamos emprestado 
de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) a perspectiva rizomática 
que nos atravessa e pede para adentrar neste diálogo também 
com o processo contínuo de interconexões de Salles.

Um rizoma pode ser rompido, quebrado em 
um lugar qualquer, e também retoma segundo 
uma ou outra de suas linhas e segundo outras 
linhas. [...] Todo rizoma compreende linhas 
de segmentaridade segundo as quais ele é 
estratificado, territorializado, organizado, 
significado, atribuído, etc.; mas compreende 
também linhas de desterritorialização pelas quais 
ele foge sem parar. Há ruptura no rizoma cada 
vez que linhas segmentares explodem numa linha 
de fuga, mas a linha de fuga faz parte do rizoma. 
Estas linhas não param de se remeter umas às 
outras. (DELEUZE; GUATTARI, 1995)

As vozes do repertório desta escritora “sendo” não param 
de se comunicar com as vozes desta leitora “sendo” e, nesse 
sentido, não há prevalência da escritora ou da leitora. As linhas 
deste texto em processo emergem, portanto, desse hibridismo 
de vozes. Além disso, somos, Juliana e Luciana. E também, 
Daniel. Somos parte deste texto-rizoma desenvolvendo-se, 
de onde explodem linhas de fugas de modo inesperado. Essas 
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particularidades potencializam a leitura-escrita deste texto 
singular, que não se constituiria do mesmo modo a partir de 
outros referenciais ou de outras vozes antepassadas. Esses 
agenciamentos de vozes também convidam Daniel a uma leitura 
“sendo” que se desdobra numa condição de escrita “sendo”. 
Este texto-rizoma em processo é também matrioshka que se 
revela em camadas.

Não se perguntará nunca o que um livro quer 
dizer, significado ou significante, não se buscará 
nada compreender num livro, perguntar-se-á 
com o que ele funciona, em conexão com o 
que ele faz ou não passar intensidades, em que 
multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a 
sua, com que corpos sem órgãos ele faz convergir 
o seu. Um livro existe apenas pelo fora e no fora. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995)

É preciso dizer também que este texto só existe “pelo fora 
e no fora” (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Por isso, permaneça 
adensado nas multiplicidades que nos cercam e se permita 
a metamorfose conosco, Juliana e Luciana. E também com as 
tantas vozes de Hilda e Ixchel. Estamos adentrando as camadas 
todas desta matrioshkas, percebe, Daniel? Adentramos para nos 
conectar com as intensidades deste texto, com as intensidades 
de Hilda e de Ixchel e com as nossas próprias, intensidades. Quais 
são as intensidades deste texto em processo, Juliana? Quais são?

Deleuze e Guattari (1995) dizem que o rizoma não tem 
começo nem fim, assim como Salles (1998) diz que o gesto de 
criação é um gesto inacabado. E é isso, repetidamente: ainda 
que haja três direções de escrita, este texto em si é lugar de 
encontros, imprevistos. Me assalta a dúvida: Será, Juliana, que 
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neste universo de imprevisibilidades, nossas vozes se conectarão 
no profundo da terra, alimentando-nos, assim como um rizoma? 
Será, Daniel? Aguardemos.

É preciso assumir a partir daqui uma escrita, permeada de 
vozes, que intenta dialogar com as imagens da obra Eu sou a 
monstra. Neste parque que ousamos registrar, as imagens são 
observadas sob o viés metaficcional e, com isso, experimentamos 
os sentidos de uma obra que enseja uma leitura hermenêutica 
que, segundo Nikolajeva e Scott (2011), nos coloca em um papel 
ativo, enquanto leitores, ainda que “inconscientes”. A obra nos 
permite escolher a entrada pelo texto ou pela imagem. E essa 
escolha se dá com as bases do sensível de cada um e pode ser 
revista a cada página, numa genuína relação de experimentação.

A linguagem que prevalece gera uma expectativa que 
é complementada pela outra e dessas múltiplas camadas 
de agenciamentos, potencializadas também pelas vozes que 
nos atravessam, acontece a experiência particular da leitura-
escrita. Uma experiência que nos coloca a pensar e a desenhar 
as imagens dos espaços intervalares da narrativa. E aceitamos 
o convite de “desenhar a Monstra no papel”, não é mesmo, 
Daniel? Em um rizoma, de acordo com o princípio de conexão 
e de heterogeneidade, um nódulo pode se ligar a qualquer 
outro, atividade que torna o sistema aberto à recombinação 
dos signos. A relação das linguagens da obra evidencia esse 
caráter rizomático; os sentidos são modificados e ampliados na 
combinação desses signos, fato que não aconteceria da mesma 
forma caso um deles não se fizesse presente. Mas, para além da 
complementaridade, Nikolajeva e Scott (2011) destacam também 
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a possibilidade de elementos secundários, inseridos em uma das 
linguagens, que apresentam contrapontos, que fazem divergir 
os sentidos. De qualquer modo, ainda que haja ambivalência, 
uma obra que traz a presença das linguagens verbal e visual em 
sua composição apresenta um desafio interpretativo a mais. E 
é sobre esse desafio que nos lançamos neste ler-escrever-ler-
infinito.

A primeira capa da obra Eu sou a Monstra traz um olho 
aberto, central, que mira obstinadamente alguém. Quiçá Daniel? 
Além desse olho marcante, nossos olhos-de-Daniel também se 
encantam pelo título e pelas possibilidades interpretativas dessa 
junção. Será que se trata de uma Monstra? Será a própria obra, a 
Monstra? Quem é a Monstra? A combinação das linguagens verbal 
e visual sugere uma interpretação mimética (que corresponde à 
realidade) ou não mimética (simbólica). Eu, ou Juliana, ou Daniel, 
adultos que somos (você é adulto, Daniel?), costumamos colocar 
elementos fantásticos diretamente na chave interpretativa 
não mimética. E o que nos influencia a colocar esta obra na 
interpretação não mimética são as ilustrações de Ixchel... Ou 
de Daniel. Até imaginaríamos “a bruxa do mato / montada num 
cavaco?”, ainda que não tivessem as ilustrações, mas com elas, 
ali, presentes, a bruxa alada parece voar no dorso de um cavaco 
de rabo, puxado por um tronco de cavalo. Esse pacto ficcional 
nos faz avançar para uma condição de comprometimento com 
essa Monstra, não é, Juliana?

A opção de escolhas interpretativas, desencadeada pela 
potência da interação palavra-imagem, pode ser atribuída ao 
conceito de modalidade que calibra o grau de veracidade que 



Literatura em cena: a metaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens

243

se atribui à obra, conforme nos conta Nikolajeva e Scott (2011). 
A nivelação de veracidade que acontece empiricamente nos 
espaços intervalares da leitura é altamente metaficcional, ainda 
que não seja um processo explícito, pois nos dá a responsabilidade 
autoral de atribuir sentidos a uma experiência singular de leitura. 
Para além de muitas outras, infinitas, que ainda serão suscitadas.
A escrita da escrita de duas leituras ou mais
Fluxo4-continuum (parques metaficcionais da escrita 
da leitura do texto)

Experimentamos, a partir de agora, ser a Monstra que 
escreve enquanto escreve de si e da ação de (se) escrever, a 
Monstra que procura alguém para escrever-se junto, escrita com 
desenhos, escrita com versos, escrita de escrita sobre papéis — 
e são tantos, os papéis, tão sortidos, eles, múltiplos, os de 
“vestir”, nas salas de estar e jantar, e os de se deslizar canetas 
em cima, todas sempre duvidosas. São tantos, inúmeros, 
incontáveis, incontidos, no entanto, ocupados, constantemente 
em comunicação, recrutados a recomeçar, texturas de nascer e 
morrer e só. Acontece que cantamos e continuaremos para 
além, porque assumimos a Monstra que não se sabe e pronto (e 
alguém sabe de si, Luciana? Há algum espelho que não nos cale 
diante das infindas imagens, duvidosas, de nós próprios, Daniel? 
Daniel? Quem seria Daniel?). Precisamos mesmo deste escrever, 
como necessidade primeira do instante — não, não há como 
escapar dessa precisão; nem diante da autoconsciência da 
4 Chamamos de fluxo os dois vieses de ler-escrever que a partir de agora começamos a mover. 
Experimentam-se, eles, como escritas criativas das leituras de Eu sou a monstra e buscam trazer, 
para dentro deste escrever “com” a metaficção, ecos “para além” do falar “sobre” a autora 
Hilda Hilst. São desejo de proximidade e encontro, nossos fluxos, e o “meta” vem provocando as 
aproximações nesse sentido. Sim, os fluxos são presentes na obra de Hilst. Fluxo-floema é a primeira 
obra em prosa poética dela. É o que dizem muitos Danieis.
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imperfeição e do inacabamento de qualquer escrita que seja e 
que se enseja nem diante da frustração que a natureza imperfeita 
de qualquer redução da Monstra, no papel, possa (e 
provavelmente vá) causar. Assim sendo, não esqueçamos da 
quantidade, de papéis-tantos. Somos a Monstra escrevendo em 
continuidades, com “ésses”. Partimos, plural, de um processo de 
ir que são somente tendências esboçadas. E por isso inerciamos 
livres, como criaturas da imaginação translúcida, de boca aberta 
a quase babar: o grotesco de ser Monstra é uma delícia por isso, 
as babas vão adentrando sem escrúpulos, linhas escuras 
escarradas e escorridas, fios da virgem aranha enquanto tece, 
babas do diabo escrevendo e vendo, via leitura, as teias da 
criação — e ler não seria também escrever? Não foi este um dos 
ventos da biruta que acenou a esta direção que se voa? Daniel, 
ainda está com a Monstra? Daniel, seria capaz de soltar as mãos 
de Hilda, Hilst? Seria capaz de fingir irrelevo a Cortázar? Daniel, 
você se lê ao espelho? Você nos vê enquanto (se) vê? Há aí algum 
vestígio? Daniel? (...) Pois bem, espelhadas, chegamos. Pode nos 
olhar, reflexos de si mesmo. Daniel? Descendemos de um parque-
texto em que, do mesmo modo que o imprevisível brincante nos 
colore em frevo, uma Monstra se lança (e nós somos a Monstra, 
precisamos insistentemente relembrar), a dançar-se à tinta, a 
trazer-se à tona, a invocar o *meta* de uma ficção que criamos 
para prosseguir criando coincidentemente (?) a nós mesmas, 
Monstra e outras invenções de ser(mos). E somos. Somos mesmo 
esta repetição escancarada. Aproveitamos para, por ela, pedir 
paciência, paciência por enquanto, paciência apenas, já que não 
nos parece caber pedir perdão, pelo menos por agora. Por agora, 
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não. Somos essa Monstra *em processo*, linhas que se vestem 
de escrita de Monstra e que nos escreve ao se escreverem com 
mãos próprias, mãos de Monstra, mãos de um texto esboçando 
a si próprio pelos gestos geradores (das Monstras) que somos 
querendo marcar-se em mais um momento de continuidades de 
leitura que são escrita (e ler não seria mesmo escrever e escrever 
ler, Daniel? Luciana? Quero olhar os olhos que viu, e as mãos, e 
as moedas, e reparar nas cores. Encontrar-nos. Luciana? Daniel?). 
Viemos repetidamente de um poema em que uma Monstra 
escreve e fala desse escrever que seja escrita de si, ou que 
reverbere reflexões desta escrita sendo. Confirmamos, assim, 
essa existência procurando reiteradamente esse escrever-se ser-
se sem-fim. E é por isso que somos assim, ciclicamente míticas e 
repetitivas e reincidentes na procura, muito provavelmente 
falida, se pensarmos nas respostas, que não hão de haver. Somos 
Juliana, Luciana e tantas outras Anas, que não cedem a trocadilhos 
tolos que tentam as bocas, de dizer, infinitas, leitoras-escritoras 
dessa Monstra, uma dentro d’outra, neste texto a tantas mãos 
que segue no aguardo de mais réplicas, criadouras. Acabamos 
de ler e fechar o livro juntas. Acabamos de ler? E há o fim? 
Falamos do livro de que falamos e que se escreve com a escrita 
que é escrever-se a si, na busca de si, Monstra, *texto em 
processo*, poema. Escrevemos como que querendo ir ao 
reencontro Dela que dissemos ser há pouco. “Eu sou a Monstra”. 
Reforçamos, religadas ao canto da tradição. Re-enquanto ecoa o 
continuum da poética da Monstra da voz que se expande nesta 
fala da fala da fala de escrever(-se). Somos Aquela que não se 
sabe Ela, e por isso se afirma (“eu sou a Monstra”), em um não 
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saber para (se) saber. É por sermos assim, tão perfeitamente 
imperfeitas, que precisamos de alguém para não saber conosco, 
de nós mesmas ou de nós todos, mesmos. Daniel é quem 
procuramos, Luciana? Ele ainda continua nos abrindo caminho 
às continuidades (dos trocadilhos tolos)? São tolos todos os 
trocadilhos? Somos a Monstra convencidamente múltipla, e são 
tantos os modos de sê-la que duvidamos dela que somos, 
perguntando-nos se somos isto ou aquilo, ao passo de não 
termos certeza de qualquer fiapo, de baba (e há como ter 
certezas, Luciana?). Somos “um arame ou lombriga”? Ou somos 
apenas estufadas iguais a nossa barriga? Ou só somos a Monstra 
que só é monstrenga quando quer briga? Somos a Monstra que 
procura Daniel e faz perguntas para alguém que nos dê a mão a 
nos escrever e ser alguém que a qualquer momento pode querer 
soltar, as nossas mãos? — Se tiver agonia a suor, solta, Luciana, 
não tem jeito. Estamos prestes a cair, mãos perdendo a força de 
pendurar. Buscamos alguém que seja teimoso ante a sustentar o 
que está incessantemente na iminência, de despencar. Alguém 
que nos ajude com este escrever, com este desejo de escrita-de-
si-Monstra. Alguém a quem não deixaremos de chamar para 
essa consciência de não se saber, a qual nos exige a invenção de 
sermos, sem-nenhum-fim. Alguém que invente conosco quem 
somos e que saiba que somos o que alinhavamos, juntos. Alguém 
que saiba que ser “a bruxa do mato montada num cavaco” é 
criação de ser. Alguém que não se confunda, que não se deixe 
acreditar sermos exatamente quem dizemos, porque carecemos 
de alguém que nos revele. É você a quem pedimos o tempo todo 
atenção, Daniel?: “atenção: é cavaco e não cavalo”. Somos a 
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Monstra que chama Daniel, a vida inteira do poema inacabado? 
Somos Juliana, Luciana, matrioshkas, uma dentro d’outra, até a 
maciça Ana, que seja símbolo da continuidade de abrir? O nosso 
“abertamente”, que tem “os dedos” como amigos? Somos 
amigas dos dedos-tantos, aqueles que nos dão a natureza da 
invenção conjunta, e dependente? Daniel, você não vem? 
Atenção, Daniel, somos a Monstra montada num cavaco, e não 
num cavalo, embora o cavaco não prescinda do cavalo e vice-
versa nem das babas dos diabos nos parques. Se não vier, Daniel, 
ninguém é mais, nada, e o voo finda no não saber escasso. 
Reparou, Luciana? São os dedos que descarrilham essa mão a 
bater loucamente nas teclas quem somos, mesmo sabendo da 
impossibilidade, de saber quem somos e de escrever (quem 
somos?) em qualquer papel. Você reparou esse antagonismo 
movedor nos desenhos, Luciana, essa vontade toda, de dedos? 
Queria parar e olhar cada traço de Ixchel agora, mas não vou. 
Vou seguindo os objetivos propostos, para não cair. Volto aos 
versos: eles parecem vestir-se de tendência, em rumo vago. 
Seriam os dedos a via para a Monstra ser poeta na distância, 
Luciana? Luciana, você é Juliana e Daniel? Você é comigo a 
Monstra, na distância? Isso, na distância. Na distância, porque, 
quando apinhado, dizemos “eu”, querendo nos concretizar, 
inventar tranquilidade: “Eu sou a Monstra”. Notou que quando 
nos distanciamos e perguntamos o que seria Dela (da Monstra), 
a vemos poeta?: “O que seria da Monstra de mãos amputadas”. 
Por que não perguntamos, na palavra, o que seria de nós mesmas 
ou o que seria de mim, Monstra, com as mãos amputadas? Por 
que não perguntamos o que seria de mim, da Monstra que 
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somos (de perto), mas perguntamos o que seria dela, da Monstra 
que somos (de longe), Luciana? Observemos, juntas, a pergunta 
que espera. Esperamos por alguém que a responda e aproxime 
novamente a Monstra de nós, voltando a não saber mais da 
gente em si. É possível sabermos de nós mesmas na distância, 
Luciana? E na proximidade? De perto já é certo que não nos 
sabemos, certo? Somos a Monstra de “mil capas”, afinal. 
Poderíamos estar escrevendo à espera? Esperamos Daniel? 
Quem seria Daniel? Uma lente que nos escreve na leitura? Uma 
faísca capaz de ascender poetas? Aquela Uma que não sabemos 
quando coladas na incerteza de ser alguém? Seria o Daniel a 
ação que faz da Monstra uma existência (poeta), que faz coincidir 
palavra e coisa? Seria esse o segredo? Sim, pois falamos da 
Monstra que tem um segredo. E temos de verdade um amigo de 
quem gostamos muitíssimo, assim como gostamos dos dedos. 
Dos dedos, Juliana? E quem mais nos existiria? A Monstra? A 
Poeta? Alguém que não se sabe quem se é quando diz “eu”, mas 
que se sabe magia quando se afasta e se assume “Ela”? E o que 
seria dessa Monstra se não gostasse dos dedos e não procurasse 
Daniel para se escrever no papel? O que seria da Monstra se não 
se criasse poeta e se esperasse em você, Daniel, para nascer e 
morrer? Quem nos permite ser a Monstra poeta que brinca “de 
medo/ De magia, de loucura/ E de dedo”? É você, Daniel? 
Estamos todos aqui ou somos propositada ilusão? Daniel? Queria 
suplicar-lhe, esteja, todavia ando esquecida das fisionomias, e se 
lhe vir, passo reto, olho com olho, a perderem-se. Seus olhos 
vivem à frente, na escrita da leitura adiante. Luciana é menina 
dos olhos, Daniel, e os olhos podem ser espelhos quando brilham. 
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Os dela ao ver cores vivas estão luzentes a cada página, não se 
preocupe. Procure-se no olho dela, querido. Cerrar os olhos é 
arriscar nossa permanência. Por isso, conclamo: esteja conosco. 
No íntimo. É a Monstra que implora. Ela quer ser o livro, a 
Monstra, a voz poética, o próprio poema, a própria poeta, você, 
Daniel. E você é a chave das continuidades, dos parques. Se não 
ficar, é papel a boiar no lago, derretendo até o apagamento 
irreversível. Se você não viesse, Daniel, nem Monstra, nem 
poeta, nem dedos. Você está aí? Atenção, Daniel, cabe a você a 
existência deste universo ficcional, metaficcional e de toda essa 
atmosfera de sentir, com ou sem autorreferências. E por isso 
dedicamos também a você, Daniel, a escrita deste parque. Ou 
qualquer escrita, de qualquer coisa de escrever, pois você é a 
continuidade destese de qualquer, parque.
Fluxo-continuum (parques metaficcionais da escrita 
da leitura das ilustrações)

Sim, Juliana, era nisso que queríamos chegar — na 
circunstância “perturbadora” de um leitor lendo um leitor que 
se desdobrará mais uma vez por meio desta voz leitora que lê-
escreve e se vê ilustradora. Sou Daniel? Ou sou Monstra? Papéis 
entrelaçados fazem da leitura perturbação, como você bem 
disse, a partir de Bernardo. Os parques se comunicam ora escrita 
ora imagem na obra de Hilda Hilst e Ixchel Estrada. Juliana, vou 
enveredar pelo convite feito a Daniel como ilustradora. Ou, não, 
não, serei só a leitora? Suspensão.

Uma imagem miscigenada com traços diferentes, cores 
e colagens revela o parque imagético, que se comunica com 
a escrita hilstiana. E que se comunica com um conhecido 
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mundo fragmentado, constituído de pluralidades. As tentativas 
recortadas, sobrepostas, “simulam” o processo de caracterização 
da Monstra. [Será assim que se fazem os rascunhos e os 
experimentos de caracterização de um personagem ficcional? 
Será que estou no caminho certo de minhas observações sobre 
você, Monstra?] É Daniel representado no canto superior esquerdo 
da primeira página da obra? Tão pensativo e posicionado em 
um nobre canto da página de onde convencionalmente surgem 
palavras... Aqui para além de “Daniel” surgem rabiscos, tentativas 
de atender ao convite de Hilda (Ou da Monstra?). Poxa, Daniel, 
você se desenhou para, então, desenhar a Monstra! Um braço 
longo e esguio atravessa a dobra do livro e aceita o desafio de 
“desenhar comigo / A Monstra no papel”. Do coração que pulsa 
nos “dedos” de Daniel ou do gesto de Ixchel (ou dos meus?) 
surge uma primeira Monstra, tímida, que não sabe se tem olhos 
sombreados ou arregalados. A vida tão curta nesse folhear de 
páginas permite que ela seja híbrida, que tenha olhos mestiços.

“Eu sou assim? / A bruxa do mato / Montada num 
cavaco? / [atenção: é cavaco e não cavalo]”. Foi Daniel ou foi 
Ixchel que resolveu fantasiá-la de bruxa alada galopando num 
cavaco-cavalo? Pelo visto ela não gostou. Ou gostou? Ela se viu 
representada com seu olho arregalado em tons de cor-de-rosa e 
seu rosto ganhou uma sobrancelha central. Quiçá nos diz de sua 
ancestralidade, de Frida Kahlo? Ixchel, você é mexicana? (Quem 
é o Daniel?).

“Ou sou assado? / Gorda e assustada / Como a porca no 
prato?” — por que terá sido a Monstra-gorda destinada ao fogo? 
Alguma de nós também está sentada no prato? O que nos faz 
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estar e permanecer no prato? Silêncio. Mas, se a Monstra for 
“comprida e fina / um arame ou lombriga”, ela se metamorfoseia. 
Longos tentáculos se embaraçam para caber no limite das 
páginas e acabam por derrubar seu olho arregalado. Será que a 
Monstra é “estufada / igual a minha barriga?”. Um minuto. Igual 
à barriga de quem? Daniel a desenha bem estufada e com braços. 
Parece que temos uma questão com o corpo da Monstra que vai 
e vem, constrói e desconstrói – é gorda/estufada ou comprida/
fina? Eis que Daniel (ou Ixchel?) resolve mudar o olho esquerdo 
da Monstra e coloca a boca dela no lugar do nariz. Pronto, agora 
deu de brincar com as convenções do corpo humano. Ou será 
que é da natureza um corpo em rebuliço? Suspiro.

Você gosta de retratar conflitos com o vermelho, Daniel? 
Logo percebi que a Monstra queria briga, por isso estava toda 
avermelhada. Você e a voz poética do poema de Hilda me fizeram 
pensar a Monstrenga com raiva. Ah, ela pode ser “de muitas 
caras”. Ela pode ter “mil capas”! Ela pode ser uma roseira com 
olhos de Monstra ou uma rainha-vassoura-corvo-astronauta. 
Ah, Daniel, você gosta de desenhar a Monstra do tipo palavra-
valise, não é? Onde já se viu na realidade um corvo-vassoura? 
Sua cabeça está me botando confusa e me dá ganas de pensar 
a Monstra-vassoura, magérrima, ainda assim rainha, de coroa. 
Assim, Daniel, subverto a sua Monstra e faço dela, minha.

Uau! Eis a mão com a moeda que estava na quarta capa. 
Ela veio rompendo da cabeça da Monstra só porque a Monstra 
gosta de dedos. Por que será que esse braço nonsense tem 
asas de borboleta, Daniel? Você me põe assustada. E a partir 
de agora, a Monstra vive cercada de mãos, lápis, rabiscos — só 
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porque ela confidenciou ao Sapo que gosta de dedos. Você é 
generosa, Ixchel. E se “os dedos seguram canetas/ batem nas 
teclas/ escrevem poemas e cartas”, os braços têm asas e a mão 
segura uma caneta-chave. Ah, Daniel, gosto do seu olhar poético 
ou seria o olhar da Monstra? Não importa, não é mesmo, pode 
ser de quem quiser. Ah, não, não queremos pensar na Monstra 
“de mãos amputadas”. Opa, será que os olhos cumprem a 
função dos dedos? Por que você colocou mãos espalmadas nos 
olhos tão marcados da Monstra, Daniel? Essa página virada diz 
muito. Encontrei sua mão que desenha a Monstra, Daniel! Ou 
seria o traço da Ixchel? Quem está desenhando a Monstra no 
papel? Dos olhos dela também saem asas! Sim, claro, porque 
a brincadeira “de medo, de magia, de loucura, de dedo” e de 
poesia está em todo lugar.
Do encontro de duas escritas ou mais

Dos nossos fluxos-parques metaficcionais, voltemos a los 
parques de Cortázar. Lá, lendo, encontramos um homem em 
uma poltrona de veludo verde, lendo também. Como já vimos, 
esse encontro de um leitor real com um leitor ficcional produz 
uma comunicação entre a ficção e a realidade. De acordo com 
Bernardo, contudo, “se a realidade de que trata o conto é uma 
realidade deste personagem, ora, ela também é fictícia. Logo, 
se há comunicação, ela se dá entre diferentes níveis de ficção” 
(BERNARDO, 2010, p. 37). Esses níveis de ficção apontam de algum 
modo para a ficção de qualquer realidade, inclusive a desse eu 
que lê e escreve. E nos parques metaficcionais que criamos pela 
leitura de Eu sou a Monstra parece termos nos deparado com 
essa autoconsciência da ficção de nós mesmasa partir da relação 
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da Monstra e de seu amigo, Daniel. Estamos nesta relação.
E o texto em processo continua: vem desencadeando 

linhas de fuga a todo momento, linhas que intentam se conectar 
de algum modo. As vozes que atravessam esta leitura-escrita 
e as linhas de fuga e suas ramificações pedem passagem nos 
lugares em que assumidamente lidamos coma criação, dos 
parques de ler e escrever, antes e agora. Isso se dá porque 
elas, as vozes e as linhas, repercutem em nós reflexões acerca 
da metaficcionalidade, direção pretendida desde a primeira 
linha deste escrever. E os parques também se comunicam 
e se conectam o tempo todo via leitura e escrita. Parece não 
haver como dissociá-los, ainda que se procure observar mais 
deliberadamente os aspectos de determinada linguagem (texto 
ou ilustração). O conjunto palavra-imagem é potência em si e 
nos coopta neste pacto metaficcional “sendo”. Ah, sim, os fluxos. 
Eles foram registros livres neste espaço de criação e trazem 
percepções temporais sobre a obra. Sim, são temporais, pois 
carecem de serem modificados ou alargados por um leitorem 
transformação contínua — e continuamos, em transformação.

Em ambos os fluxos-parque inquerimos Daniel, que parece 
ter se desvelado uma entidade comum: o leitor-escritor, do qual 
somos, nós e a Monstra, totalmente dependentes para existir, 
porque, se não houver quem nos leia, somos só a ficção presa e 
ensimesmada que criamos, e morremos nela, inerte, no papel. 
É Daniel que nos dá o movimento, a continuidade da existência. 
Vemos agora que foi ele quem possibilitou a comunicação e 
as continuidades dos parques reais, ficcionais e metaficcionais 
que nos criam enquanto criamos a partir da Monstraem busca 
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dele. E a continuidade deste texto em processo só pode existir 
também se ele tomar as rédeas, lendo-nos, criando-nos sentido 
e devolvendo-nos o continuum do fluxo, infinito, inacabado. 
Esperamos Daniel e continuamos, porque não é possível parar. 
Daniel?
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Definida por Gustavo Bernardo (2010) como um 
fenômeno estético autorreferente através do qual a 
ficção duplica-se por dentro, falando de si mesma ou 
contendo a si mesma, a metaficção apresenta-se como 
uma tendência em progressiva expansão na literatura 
contemporânea preferencialmente endereçada a 
crianças e jovens. Desmascarando as técnicas e os 
procedimentosprocedimentos de construção textual comumente 
mascarados nos textos tradicionais, a metaficção 
revela as costuras do texto, seus bastidores, deixando 
em evidência como um texto é construído 
ficcionalmente mediante uma série de convenções 
partilhadas pelos seus leitores. No que se refere à 
literatura infantil e juvenil, a recorrência à metaficção 
éé ainda mais desafiadora, visto que se estende também 
à narrativa visual e material nos livros ilustrados, 
denunciando, por meio da ilustração e do design, seu 
caráter de artefato. Essa publicação traz propostas 
que discutem e analisam o emprego de estratégias 
metaficcionais – em termos verbais, visuais e 
materiais – em obras preferencialmente endereçadas 
aa crianças e jovens, bem como aquelas que se 
dediquem a pensar no efeito provocado por estas 
narrativas na formação do seu leitor preferencial.
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