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RESUMO 

Para a semiótica discursiva um texto sincrético coloca em ação no seus planos de conteúdo 
e expressão uma ou mais linguagens com vistas a uma realização global de sentido. Nesse 
estudo o texto sincrético colocado em foco possui o seu conteúdo expresso por meio de 
uma única linguagem, a imagética ilustrada. A incoerência dessa caracterização provoca um 
questionamento: de que maneira um texto constituído unicamente por ilustrações pode ser 
sincrético? Em busca da resposta, primeiro define-se sincretismo e texto sincrético (Oliveira 
(2009) e Teixeira (2009)), e são delineadas considerações acerca do livro literário infantil ou 
livro de imagem (Castanha (2009) e Oliveira (2008)). Por fim, parte-se para o delineamento 
do percurso gerativo de sentido da obra Pula, gato de Marilda Castanha (2008), unindo 
teoria e prática com a intenção de responder à pergunta deflagradora desse estudo. 
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ABSTRACT 

According to discursive semiotics a syncretic text puts in action two levels a content one and 
an expressive one related to two or more languages that establish a global meaning product. 
This study gives light to a syncretic text that has it content expressed by one and single 
language, the illustrated imagem. The incoherence in this characterization causes a 
question: how can a text be established just by illustrations and be considered syncretic? 
Trying to answer this question, first it is defined syncretism and syncretic text (Oliveira (2009) 
e Teixeira (2009)), and then some considerations about the children literary book or picture 
book are made (Castanha (2009) e Oliveira (2008)). Finally, a meaning gerative way based 
on the book Pula, gato by Marilda Castanha (2008) is described, putting together theory and 
practice aiming to answer the question that deflagrate this study. 
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A união entre verbal e visual é algo característico do texto literário infantil. No 

entanto,  a presença restrita da imagem na sua constituição é algo que poderá ser  

considerado distinto e causar dúvida diante da caracterização desse objeto como 

sincrético. Assim, o presente estudo questiona: de que maneira um texto, constituído 

unicamente pela visualidade imagética — portanto, uma única maneira de expressão 

— pode ser caracterizado como sincrético? 
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Buscando responder a esse questionamento, a discussão que segue organiza-se da 

seguinte maneira e com base nos seguintes autores: 

- definição de sincretismo a partir das idéias de Greimas presentes nos estudos de 

Oliveira (2009) e Teixeira (2009); 

- algumas considerações a cerca do livro literário infantil constituído apenas de 

ilustração valendo-se das ideias de Castanha (2008) e Oliveira (2008a), (2008b); 

- e, por fim, uma análise do percurso gerativo de sentido da obra Pula, gato de 

Marilda Castanha (2008) com a intenção de responder à pergunta proposta aqui 

nesse estudo, apresentando um objeto constituído apenas de imagem, mas que pela 

particularidade das imagens que o constitui pode ser considerado sincrético.  

1. Traçando uma definição de sincretismo 

A presença da visualidade nos cerca desde o momento em que colocamos o nosso 

olhar no mundo. Constantemente estamos lendo esse mundo, observando-o e 

sentido, valendo-se do nosso olhar e da nossa cognição que nos possibilita 

transformar o ato de ver em olhar sensível e inteligível. 

A sensibilidade diante do que vemos, muitas vezes, pode colocar em ação não 

apenas o olhar, mas também outros sentidos que fazem com que a visão capturada 

se transforme em algo inteligível. Para isso, o olhar precisa estar atento aos 

diferentes sistemas de expressão que constituem o texto que atrai a nossa visão e 

nos conduz a um conteúdo inteligível. 

Um texto pode ser constituído por apenas um sistema de expressão e ter como 

característica dessa expressão a arbitrariedade, se considerarmos os símbolos 

alfabéticos e a sua relação com os sons da língua na constituição da palavra escrita, 

ou a figuratividade, naturalmente motivada a representar um referente com base no 

mundo natural ou do senso comum (GREIMAS, 2004). Considerando a expressão 

imagética há a predominância da figuratividade que pode se valer da iconização, 

buscando alcançar em seu extremo o “desejo de fazer-parecido”  ou recorrer à 

abstração em diferentes graus fazendo com que o reconhecimento não se deixe 

transparecer de maneira tão imediata (GREIMAS, 2004, p. 81). 
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Para o estabelecimento da expressão figurativa buscando representar o mundo 

natural mais de um sistema pode ser utilizado. Na constituição de um filme, por 

exemplo, a imagem em movimento pode ser associada a uma música e a 

associação desses dois sistemas de expressão — imagético e sonoro — resulta em 

uma totalidade de sentido. Na obra literária infantil, normalmente, a associação entre 

verbal e ilustração resultada em uma realização global de sentido, na qual cada 

sistema colabora de acordo com as suas características na constituição da 

expressão que resultará em um conteúdo único. 

Segundo Oliveira (2009), “ a totalidade do sentido de um objeto sincrético é 

processada pelo arranjo global de formatos de distintos sistemas, assim como de 

suas regras de distribuição e ordenação” (p. 80). Com base nessa definição do 

objeto sincrético começamos a pensar e tentar buscar uma resposta para a dúvida 

que este estudo tenta solucionar. E para isso reorganizamos o questionamento 

inicial: em um texto que se vale unicamente da expressão imagética, de que maneira 

as imagens que o constituem podem ser percebidas na construção do enunciado 

como sistemas com funções diferentes tornando o texto uma construção sincrética? 

Complementando a definição de sincretismo, Teixeira (2009) afirma que esse 

conceito nos estudos semióticos designa “a sobreposição de funções irradiadas a 

partir de um mesmo elemento” (p. 46). Assim, considerando  o sujeito actante no 

enunciado narrativo ele pode, no estabelecimento do discurso, atuar  tanto como 

sujeito de estado quanto como sujeito do fazer instituindo assim o sincretismo. 

Em um texto de expressão exclusivamente imagética essa sobreposição de funções 

do sujeito pode ocorrer na representação figurativa dos elementos que compõem a 

imagem, apresentando o sujeito ora em função actancial de estado, ora em função 

actancial do fazer. Na narrativa O beijo de Valerie D’Heur (2003)i, por exemplo, 

mesmo havendo tanto a linguagem verbal quanto a visual entrelaçadas na 

construção discursiva, na ilustração é possível perceber a sobreposição das funções 

do sujeito que ao longo da narrativa deixa de ser um sujeito que apenas recebe a 

ação de outro — sujeito de estado — e se torna sujeito do fazer como se pode 

perceber nas ilustrações destacadas abaixo. 
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O pequeno pássaro todos os dias recebe um beijo da mãe antes que ela saia de 

casa, configura-se no início da narrativa como sujeito de estado (reprodução das 

páginas 4 e 5). 

 

O pequeno pássaro, depois de muito procurar por alguém que lhe dê o beijo 

esquecido pela mãe, compreende que ele pode dar um beijo em alguém e isso 

também será agradável. Torna-se assim um sujeito do fazer (reprodução das 

páginas 24 e 25). 

No caso de um texto que se vale apenas da ilustração, esse elemento de expressão 

com suas características cromáticas, eidéticas, topológicas e proxêmicas vale-se do 

semi-simbolismo para constituir o objeto sincrético. E na constituição desse objeto 

sincrético as ilustrações não podem ser tomadas de maneira isolada, pois é no 

arranjo discursivo que se “manifesta um único todo de sentido” (OLIVEIRA, 2009, p. 

87). A apreensão inteligível do objeto sincrético, portanto, é imposta pelo modo com 

que a expressão é articulada, isto é, como as ilustrações com suas características se 

articulam para estabelecer o conteúdo. 
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Dessa forma, um texto mesmo constituído a partir de apenas um sistema de 

expressão pode ser considerado sincrético pelo modo com que os sujeitos do 

enunciado atuam e como essa atuação é representada no plano expressivo. Assim, 

o sincretismo é estabelecido considerando as dimensões plástica e figurativa que 

concretizam “ matericamente as orientações enunciativas do enunciado” (OLIVEIRA, 

2009, p. 88), constituindo uma plasticidade sincrética que convoca a participação 

interativa do enunciatário no processo sensível de construção do sentido. 

Essa plasticidade sincrética pode ser percebida no plano da expressão não apenas 

na representação figurativa do sujeito actante, mas também a partir da seleção do 

tipo de imagem que constituirá o enunciado, seja ela uma fotografia, uma ilustração, 

uma pintura original ou a sua releitura. O entrelaçamento desses tipos de imagem 

que constituem uma plástica sincrética pode instigar os sentidos, quebrando 

estereótipos de maneira que o processamento do sentido necessite de outras 

interações diversas daquelas estabelecidas em um contexto de semiose unicamente 

simbólica. 

2. A visualidade como meio de expressão no livro de literatura infantil 

A imagem é um sistema de comunicação crucial para a humanidade desde os 

tempos mais remotos. Faz-se presente nos mais diversos campos sociais e culturais 

que preenchem o nosso dia-a-dia. Dentre esses, a literatura infantil também, na sua 

constituição como objeto de leitura surgido no final do século XIX, traz a presença do 

sistema imagético. 

Inicialmente essa presença se dava de maneira ainda tímida, havendo a supremacia 

da palavra na constituição textual. Mesmo havendo registros da presença da 

ilustração na constituição de outros textos literários anteriores ao século XIX, este 

século é considerado como ponto de partida no que diz respeito à literatura infantil e 

a presença da ilustração como característica desse gênero. 

Segundo Oliveira (2008a), três motivos justificam o fato de o século XIX ser 

considerado como ponto de partida em um histórico da ilustração no livro de 

literatura infantil e juvenil: primeiro o avanço industrial do período que provocou a 

evolução do objeto livro com suas características gráficas e conceituais, o que 

resultou em uma maior popularização desse objeto. Em segundo lugar, o século XIX 
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é considerado, por um razão bastante relacionada com a própria ilustração que 

estabelece uma linguagem própria estabelecendo códigos e até mesmo convenções 

reconhecidas até os dias atuais. Por fim, uma última razão para traçar um histórico 

da ilustração partindo do século XIX é a relevante expansão do público leitor que 

ocorreu a partir deste período e consequentemente um aumento da produção 

literária para o público infantil. 

Em seu histórico, a presença da ilustração na constituição da obra literária está 

associada à evolução das tecnologias de impressão — fato também ocorrido no 

século XIX, principalmente na Inglaterra que vivia a sue era vitoriana. E a ilustração 

evolui junto com o seu processo de impressão. 

Nessa evolução é possível perceber além de uma melhora na qualidade da 

reprodução do trabalho original feito pelo ilustrador, também uma ampliação do 

espaço ocupado pela ilustração no projeto gráfico da obra e, consequentemente, na 

constituição do texto literário. Em sua origem a ilustração predominava antes do 

desenvolvimento da escrita. Contar uma história por meio de imagens, portanto, é 

algo tão antigo quanto a própria humanidade, Alarcão (2008) chega a dizer que a 

ilustração surgiu a partir da necessidade de um contar um “causo” que não era 

entendido pelos interlocutores e por isso o contador precisou valer-se do desenho. 

Dessa forma, a narrativa que se vale exclusivamente da ilustração não é algo novo. 

É uma maneira de retomar o modo com que primitivamente os sujeitos trocavam 

informações, comunicavam-se, e os ilustradores utilizam esse sistema de 

comunicação como meio de dar visibilidade e voz para o próprio pensamento bem 

como à imaginação (CASTANHA, 2008). 

As narrativas ilustradas além de serem um meio de expressão do ilustrador também 

oferecem uma experiência interativa mais aberta para o leitor.  A leitura das 

ilustrações oferece um exercício de imaginação, de interação sensível com a 

imagem, trata-se segundo Calvino  “de uma escolha de fabulação, de estilização, de 

composição da imagem” (apud CASTANHA, 2008, p. 144). 

Como objeto de interação sensível, o contato com um livro de imagens oferece uma 

experiência muito próxima ao que se tem diante de uma obra de arte, o leitor tem a 

oportunidade de “observar, deduzir, inferir” (CASTANHA, 2008, p. 145). Mesmo que 
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a ilustração e a pintura ofereçam percepções diferentes em razão do vínculo direto 

daquela com um texto literário ou do tipo de suporte, ambos segundo Oliveira 

(2008b) são fenômenos de comunicação, experiências de leitura perceptiva e, 

podemos acrescentar sensível. 

3. Pula, gato!, uma narrativa visual sincrética 

A narrativa visual sincrética Pula, gato! de Marilda Castanha, publicada pela Editora 

Scipione (2008)ii conta, por meio de ilustrações, a história de uma menina que 

passeia por uma galeria onde estão expostas obras de grandes artistas brasileiros, 

interagindo com a menina ao longo dessa visita há um gato. Ao longo das páginas 

ilustradas que narram a história, o leitor tem a oportunidade de acompanhar o 

passeio da menina e a interação dela com o gato. 

De acordo com a autora/ilustradora da obra, as ilustrações que compõem a narrativa 

oferecem ao leitor uma perspectiva cinematográfica. Marilda Castanha(2008) diz que 

o produzir as ilustrações se imaginou com uma câmera na mão, oferecendo ao leitor 

até mesmo o movimento da câmera, que se afasta e se aproxima da cena de acordo 

com o que quer destacar. 

O gato e a menina são os fios condutores da história narrada, agindo e interagindo 

com as obras expostas na galeria, cenário principal de toda a ação. E é nessa 

interação dos personagens ilustrados com a releitura das obras de arte que as 

funções de dois sistemas de expressão se sobrepõem na constituição do texto 

sincrético. 

As ilustrações de Marilda Castanha reverenciam “a espontaneidade das crianças e 

dos desenhos infantis” (CASTANHA, 2008, p. 157) a partir de um traçado a mão 

livre, sem muita preocupação com a proporção de tamanho na representação física 

dos personagens, o uso de cores fortes. Associadas a elas, na constituição global do 

texto, as releituras das obras de grandes artistas — pinturas, esculturas, objetos — 

não apenas preenchem as paredes e espaços da galeria visitada pela menina, mas 

interagem com ela e reagem diante da ação dela com o gato. Assim as reproduções 

das obras deixam de ser apenas reproduções, que na constituição do enunciado tem 

a intenção primeira de fazer referência às suas versões originais, e tornam-se 



 
 

2367 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

actantes, curiosas diante da ação estabelecida entre os demais sujeitos — a menina 

e o gato. 

O sincretismo é estabelecido nessa sobreposição de dois sistemas imagéticos, a 

ilustração com fins narrativos e a releitura das obras com a intenção de homenagear 

artistas e oferecer ao enunciatário o (re)conhecimento de grandes artistas e suas 

obras. E nessa junção, funções são mescladas, a obra de arte que na sua releitura 

não apenas representa o seu original, mas também torna-se participante da ação 

narrada como se percebe no detalhe da página 18 que mostra a parede da galeria 

com as obras de Portinari e Guignard: 

 

Detalhes ampliados da página 18      Página 18 

Nos detalhes ampliados é possível perceber, se compararmos com a obra original e 

mesmo com a releitura apresentada na página anterior, que os sujeitos 

representados nas pinturas sofreram mudanças. Uma das moças da pintura Léa e 

Maura (1940) de Alberto de Veiga Guignard moveu suas mãos do colo e agora está 

com elas próximas da boca em atitude de surpresa ao ver o gato que saltou de uma 

tela e agora persegue a menina pelos corredores da galeria. A mesma expressão de 

surpresa demonstram os rostos da pintura Operários (1933) de Portinari que 

boquiabertos assistem à cena. 

Os sujeitos representados nas obras, portanto, modificam a sua função no 

enunciado da própria obra e também no enunciado da narrativa. Passam de sujeitos 

de estado, representados nas telas, a sujeitos do fazer que atuam na narrativa. Além 

disso, os personagens também sofrem essa mesma mudança de papel actancial, 

mas em um sentido inverso, deixam de ser sujeitos do fazer e se tornam sujeitos de 
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estado, saem do espaço de ação e surgem em uma tela. Eles agora também estão 

em uma tela, são “arte” produzida pelo gato (reprodução das páginas 28 e 29). 

 

Nessa breve análise da obra Pula, gato!, percebe-se, portanto, que mesmo sendo 

ela um texto constituído por apenas um sistema de expressão, a imagem, que 

converge para uma realização global com um único discurso, é possível identificar 

nessa relação entre plano de expressão e plano de conteúdo a presença do 

sincretismo. O enunciado resultante da plástica sincrética das obras de arte de 

grandes artistas brasileiros — Amílcar de Castro, Tarsila do Amaral, Alberto da 

Veiga Guignard, Candido Portinari, Marcos Coelho Benjamin, Arthur Bispo do 

Rosário, Rubem Valentim, Oswaldo Goeldi, Heitor dos Prazeres — sobrepostas às 

ilustrações de Marilda Castanha com a colaboração de sua filha oferecem um 

vivência significante que para ser plena necessita de um processamento do sentido 

que considere o sincretismo. E isso significa perceber a alternância de funções 

actanciais presentes no enunciado o que exige do enunciatário uma preparação 

para a imprevisibilidade de modo que os significantes alcancem o nível de 

significado. 

Assim, além de ser um texto sincrético e, por ter essa característica, as relações de 

construção de sentido exigidas pelo enunciado, incitam um comportamento mais 

aberto, mais imaginativo, mais sensível por parte do enunciatário. E por demonstrar 

essa exigência no nível do discurso estabelecido no plano do conteúdo, a interação 

que essa enunciação prevê oferece um contato com as artes plásticas a partir da 

ilustração que constitui um texto literário infantil. De certo modo, as obras relidas e a 

ilustração se mesclam, mesmo sendo dois tipos de imagem com características e 
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funções próprias, reafirmando o sincretismo presente nesse texto que mesmo 

constituído de um único sistema de expressão pode ser considerado sincrético. 

 
                                                 
i D’HEUR, Valerie. O beijo. São Paulo: Brinque-book, 2003. 

 

ii CASTANHA, Marilda. Pula, gato! São Paulo: Scipione, 2008. 
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