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Resumo:  
 

Objetiva-se apresentar uma possibilidade de leitura de Conto de escola, de Machado de Assis, ilustrado 

por Nelson Cruz, na qual se considera o papel do leitor deste texto ilustrado, composto pela junção dos 

discursos verbal e não verbal. Para a consecução do objetivo, pretende-se apresentar uma reflexão 

fundamentada pela estética da recepção acerca do que propicia o prazer na leitura e quais elementos 

determinam o papel do leitor implícito. Constrói-se, neste texto, a hipótese de que a estratégia do 

ilustrador de resgatar um texto canônico e ilustrá-lo, tanto permite ao leitor contato com um texto 

atraente e lúdico, quanto lhe faculta a ampliação de conhecimentos e de conceitos prévios, por meio do 

emprego da memória e da interação com a linguagem visual.  
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1 Introdução 
 

O leitor contemporâneo, vivendo em uma sociedade cada vez mais pragmática e tecnológica, 
é constantemente provocado a fazer a leitura das linguagens imagéticas. Hoje, a imagem, o signo 
icônico, por meio do desenho, da caricatura, da linguagem dos cartoons, habita cada vez mais o 
espaço escolar e o cotidiano de crianças e jovens. Essa grande variedade de imagens que chega ao 
leitor nem sempre representa qualidade estética, por isso, muitas vezes, automatiza o olhar deste 
receptor, habituando-o à mesmice e à previsibilidade. Diante desse contexto, em consonância com 
Rui de Oliveira (2008, p.44), que acredita na função primordial da ilustração como sendo a de criar 
a memória afetiva do leitor, buscou-se neste texto eleger para análise um livro ilustrado de 
qualidade estética. Para tanto, partiu-se da hipótese de que este pode desautomatizar o olhar do 
jovem leitor e estabelecer dialogia pelas lacunas que instaura durante a leitura, convocando assim 
sua interação e ativando sua memória afetiva. Desse modo, elegemos uma obra resultante da 
ilustração de um dos contos mais intrigantes de Machado de Assis, Conto de escola (2002), 
publicado no final do século XIX no volume Várias Histórias (1896). Tal edição nos fez refletir 
sobre uma questão fundamental; a transposição da linguagem verbal para a não verbal e as 
diferenças entre os códigos utilizados para a construção dos textos.  

Para a consecução dos objetivos, esta análise contemplará o projeto gráfico do livro ilustrado 
eleito, concebendo que este revela uma intenção de leitura a partir da junção entre texto e imagem 
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em um único objeto, ou seja, projeta um leitor implícito, instaurando o modo de ler, a sequenciação 
de ações e a temporalidade. O trabalho de análise deste texto objetiva apontar caminhos para a 
formação do leitor estético, pois este é capaz de realizar analogias entre obras, além disso, entre 
textos verbais e não verbais. A eleição pela dialogia, por sua vez, deve-se à afirmação de Eco de 
que é “[...] inútil esconder que não o autor, mas o texto privilegia o leitor intertextual em relação ao 
ingênuo.” (2003, p.212). Esse processo ocorre, porque a intertextualidade substitui o 
relacionamento entre autor e texto, pelo entre leitor e texto, situando o locus do sentido textual 
dentro da história do próprio discurso (HUTCHEON, 1991, p.166).  

 

1.1 A Materialidade na Leitura 

 

As análises a seguir desdobram-se em dois níveis, o primeiro concerne ao projeto gráfico-
editorial do livro; o segundo, às funções das ilustrações na estrutura do texto. Para esta análise, este 
texto pautou-se pelas classificações de Luís Camargo (1998), a partir das funções da linguagem 
propostas por Jakobson. Entre essas funções, para a consecução dos objetivos dialógicos e 
recepcionais em que o leitor implícito é considerado, buscou-se reconhecer a: narrativa, orientada 
para o referente, visando situar o representado, bem como suas transformações ou ações; a 
expressiva, orientada para o emissor da mensagem quando capaz de manifestar seus sentimentos e 
emoções; a estética quando põe em relevo a forma ou configuração visual com o objetivo de 
sensibilizar por meio das cores ou sobreposições delas em pinceladas com textura, manchas, 
alternâncias, abstrações, linhas etc.; a lúdica, em que a imagem apresenta-se sob a forma de um 
jogo, seja em relação ao emissor, referente, à forma da mensagem visual ou ao destinatário; a 
metalinguística, orientada para o próprio código visual com remissão ao universo da arte. 

Conto de escola (2002), ilustrado por Nelson Cruz, apresenta esse divertido e delicioso 
conto de Machado, cuja temática é a da recusa do protagonista em ir à escola. Sua inovação recai na 
ilustração e na materialidade do livro que o comporta. A começar pelo formato do volume e pela 
textura do papel, foi planejado para promover a confluência das duas linguagens. A capa colorida, 
as letras desenhadas que compõem o título, dão pistas de que o livro é destinado ao jovem leitor. 
Seu formato é atraente para a criança, pois composto por 21,5 cm de largura, 43 cm quando aberto, 
e 28,5 cm de altura, sendo vertical, ou seja, mais alto que largo. Esse formato, embora seja o mais 
corriqueiro do livro ilustrado, também é o mais agradável para o jovem leitor, pois remete à 
espetacularização e confere a sensação de poder “entrar” na história, tornando a leitura uma 
aventura.  

Em Conto de escola, a imagem é narrativa, pertence a um continuum que conduz o olhar 
para baixo e para cima, para a esquerda e à direita, porque imprime dinamismo pelas cores e 
desperta a curiosidade pela riqueza de detalhes representados. Suas ilustrações caricaturais possuem 
cores intensas que remetem ao público a que se destinam: o jovem. Essas ilustrações são marcadas 
pela hipérbole, pelo exagero nos traços de determinada características das personagens. Pela 
disposição das imagens, nas folhas duplas do livro, pode-se notar que estas ora ocupam o espaço 
nobre, a página do lado direito, ora do esquerdo, ora margeiam o texto verbal, localizando-se no 
rodapé da folha dupla, ora assumem papel de pista narrativa, “plant”, representando somente um 
objeto cênico. Desse modo, desautomatizam o olhar do jovem leitor, pois este se surpreende com a 
sua disposição sempre diversa da anterior.  

A capa, de forma metonímica, apresenta a imagem de uma cena dramática do conto que só 
será entendida durante a leitura. Desse modo, o ilustrador confere às imagens a função de catáfora, 
produzindo a curiosidade no leitor. Durante a leitura, o reconhecimento da mesma cena confere a 
esse leitor a sensação de prazer, pois esta se apresenta como um payoff, uma recompensa, por tê-la 
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analisado na primeira leitura e, de poder, já que, pelo contexto, seu entendimento dessa imagem não 
só se completa, como surge ressignificado. Nessa cena, vê-se, representada como aquarela, com 
camadas de pinceladas, uma sala de aula do século XIX. Ao seu fundo, em segundo plano, um 
aluno troca uma informação com outro, entregando-lhe um pedaço de papel. Para o leitor 
contemporâneo, trata-se de uma cena cotidiana de sala de aula, em que, às vezes, os alunos se 
comunicam por meio de bilhetinhos. Contudo, em primeiro plano, outro aluno com uma expressão 
facial infeliz olha para trás, conotando que talvez a informação tenha alguma relação com ele. A 
dramaticidade da situação é instaurada pelo emprego da cor, pois predominam os tons permeados 
de magenta; vinho, ocre, mostarda, marrom, laranja. Essa hipótese será reavaliada pelo jovem leitor 
durante a leitura, pois a cena é a do momento crítico do texto, representando a entrega do 
protagonista, Pilar, de um papel contendo as respostas de um exercício a um amigo de sala, 
justamente o filho do professor que, por essa razão, era o mais cobrado entre os outros. Esse 
menino, Raimundo, como informa o narrador, tinha mais dificuldades de aprendizagem que os 
demais, talvez estas surgissem do fato de o pai ser “[...] mais severo para o filho, buscava-o muitas 
vezes com os olhos, para trazê-lo mais aperreado.” (MACHADO DE ASSIS, 2002, p.13). Pode-se 
notar, então, que as imagens são narrativas, relatam momentos eleitos como significativos pelo 
ilustrador.   

No livro, as imagens são impressas em papel couchê fosco e apresentam cores intensas, mas 
também foscas, graças ao efeito de sobreposições de camadas de tinta que as pigmentam em vários 
tons. Esses pigmentos granulam as imagens e conferem-lhes o efeito de sombreado e de textura, 
projetando-as para mais perto dos olhos do leitor. As folhas de guarda, de abertura e de fechamento 
do livro, dispostas em folha dupla, possuem fundo branco chapado e representam o descanso para 
olhar, antes de adentrar a história ilustrada. Em suas margens inferiores, aparecem dispostos em 
uma linha horizontal dois objetos cênicos que se intercalam, uma baqueta de tambor e uma caneta 
tinteiro. Nas folha de abertura, na página da direita, ao centro da margem, vê-se um tambor, 
ricamente ilustrado, com fitas coloridas amarradas e sobre ele, como se o tocassem, estão uma 
baqueta e uma caneta tinteiro. Nas folhas de encerramento do livro, o tambor aparece na página da 
esquerda, criando assim movimento e circularidade no fechamento do livro. Tanto as imagens da 
quarta capa, quanto as da folha de guarda serão compreendidas durante a leitura. Como funcionam 
como catáforas, projetam o olhar do leitor adiante em busca de entendimento. Além disso, 
instauram lacunas, por isso convocam hipóteses que só serão validadas ou não durante a leitura.  

As folhas duplas de abertura, folha de rosto, possuem na margem inferior um cenário 
urbano, do século XIX, sangrado, com sobradinhos dispostos lado a lado que remetem à ideia de 
vilarejo. Na página da esquerda, no alto, à direita, há um sol personificado com um rosto ao centro, 
de óculos, que remete ao escritor Machado de Assis. Conotando, desse modo, que ele ilumina a 
história, retirada das reminiscências do narrador. Ao centro dessa página aparece o nome do escritor 
em caixa alta e, abaixo dele, em caixa baixa e alta, a indicação das ilustrações serem de Nelson 
Cruz. Mais abaixo do nome de ambos, está o da editora em fonte menor, mas em negrito e caixa 
alta, denotando sua importância na constituição do projeto gráfico-editorial. Na folha da direita, 
contornado por linha preta e preenchida em vinho, aparece o título do livro, remetendo à letra 
cursiva, portanto mais próxima do público leitor.     

 

2 Adentrando a história ilustrada 
 

Na abertura da narrativa ilustrada, nota-se na folha esquerda, em perspectiva, inclusive com 
ponto de fuga, a imagem sangrada de uma vila, tendo ao centro uma construção gradeada de 
madeira, com coqueiros plantados em seu pátio. Essa construção sobradada remete a um colégio, 
uma escola. A focalização se efetiva sob a forma de contra-plongé e pela lateral da direita para 
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esquerda, pois pelo viés do olhar do narrador, da criança. Essa estratégia permite identificação com 
o jovem leitor. Na página da direita, na margem inferior, aparece um menino que, sentado sobre 
uma grade de portão, dirige seu olhar à esquerda de forma sonhadora, pois o faz como quem admira 
a cena, inclusive demoradamente, pois chega a apoiar a cabeça com a mão direita. Esse menino 
aparece de forma caricatural, com roupas e sapatos do século XIX, a cabeça aumentada e os lábios 
muito grossos e vermelhos, dispostos em uma boca ampla. Pode-se notar, então, que a ilustração do 
menino faz uso da função emotiva, pois seu rosto e postura corporal transmitem suas emoções, 
sobretudo pela boca. Desse modo, sua imagem é coerente com o conto, narrado em primeira pessoa, 
sob a forma de reminiscências da infância. Pelo texto, sabe-se que o cenário é do Rio de Janeiro, do 
ano de 1840, e o menino representado, em uma segunda-feira, ponderou sobre ir brincar na parte da 
manhã e não frequentar a escola. Na descrição da escola, como “[...] um sobradinho de grade de 
pau.” (MACHADO DE ASSIS, 2002, p.3), não há remissão a coqueiros, nem que o menino se 
sentara na grade do portão. Assim, a imagem projeta elementos que não estão no texto, ampliando-o 
e o ressignificando pelo diálogo. Por sua vez, muito do que está descrito no texto verbal não está 
representado na imagem. 

Essa imagem de abertura da obra, conforme o texto informativo disposto ao final do livro, 
escrito pelo ilustrador, fora inspirada em um quadro do século XIX, feito a guache por Franz J. 
Frühbeck, intitulado Campo de Santana. Para o jovem leitor, essa informação motiva-o à pesquisa 
posterior nos livros de arte ou na internetiii, em que poderá confrontá-los e descobrir como a 
ilustração de Nelson Cruz aparece permeada de poesia, com curvas mais arredondadas, linhas mais 
simples, cores mais quentes e por isso mais afetivas, apropriando-se dos coqueiros, mas recortando 
a imagem de Frühbeck, para pôr em relevo a escola, cenário da narrativa.  

O narrador informa que a escolha pela escola fora motivada pela razão. Contudo, na página 
seguinte, na folha esquerda, nota-se uma cena dramática e intensa. Predominantemente na cor 
magenta e em tons aproximados, vê-se a imagem de um homem imenso, de terno vermelho, sentado 
em uma cadeira, segurando com a mão direita o braço também direito, do mesmo menino da página 
de abertura. Este está de bruços, com as calças arriadas e expressão de dor no rosto, sobre a perna 
direita deste homem hiperbólico, cuja mão esquerda se prepara para desferir palmadas no traseiro 
da criança. Aos pés desse homem, há uma vara partida, conotando que esta se quebrara durante o 
castigo físico e ele decidira prosseguir com a própria mão. A dramaticidade da cena avulta na 
discrepância da proporção do tamanho do homem em relação ao da criança e das cores que se 
opõem apresentadas em suas roupas; as do homem são predominantemente vermelhas e as do 
menino verde, conotando que eles não se entendem. As sombras dessas imagens projetadas na 
parede e no encosto de madeira da cadeira ampliam o gesto da mão erguida para bater. Além disso, 
conferem aspecto demoníaco ao adulto, pois destacam o formato de seu cabelo repartido ao meio e 
voltado para o alto, como chifres. Seu bigode imenso, também disposto para o alto amplia essa 
concepção. O leitor pode deduzir, então, pelas imagens, que a “razão”, a qual moveu o garoto à 
escola fora, na verdade, a do castigo físico. Na leitura do texto, percebe-se que este adulto era seu 
pai e o castigo adveio de duas cabulações de aula. A vara ao chão era de marmelo. A oposição nas 
cores das vestimentas das personagens avulta nos sonhos do pai divergentes dos do filho, sua 
brutalidade é justificada pela profissão, como empregado do Arsenal de Guerra, e pelo 
temperamento “[...] ríspido e intolerante” (MACHADO DE ASSIS, 2002, p.5). Contudo, não há 
remissão ao emprego das mãos no castigo, apenas da vara. Nota-se, então, a presença do olhar do 
ilustrador, talvez para justificar a afirmação: “As sovas de meu pai doíam por muito tempo.” 
(MACHADO DE ASSIS, 2002, p.5), conotando a desumanidade desse homem. Todavia, vale 
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C8Mwuc6jlKho8mZbZOtQH*GVpc7A6qWaPiqXBcxGckS7bd10/campodesantana1820FranzJosefFruhbeck.jpg?width
=500&height=316>. Acesso em: 17 jul. 2011. 
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destacar o olhar contemporâneo do ilustrador que retrata esse adulto como possuído pelo demônio, 
obviamente o reprovando. Vale dizer que, no século XIX, era comum as crianças serem castigadas 
fisicamente. 

Ao lado dessa imagem, na folha da direita, no alto, sob a forma de uma pista textual 
aparecem moedas de prata que só terão sentido durante a leitura do texto, quando Raimundo oferece 
uma para o protagonista lhe fornecer a resposta de um exercício. Na cena seguinte, o professor está 
representado como adentrando a sala de aula, com a cabeça projetada para trás e imenso bigode em 
curva para o alto. Toda representação revela-o como vaidoso e arrogante. A postura dos alunos, em 
pé e rígidos com os braços colados ao corpo, remete à autoridade desse professor e ao medo dos 
meninos. Uma vez na sala de aula, o narrador aparece na próxima cena representado à janela do 
sobrado da escola, admirando um menino que, do alto de um sobrado, empina um imenso papagaio 
no formato de uma águia. Sua boca aberta em sorriso revela sua admiração e desejo de participar da 
brincadeira. A imagem desse menino ocupa a margem inferior da página esquerda, mas seu olhar se 
dirige para a imagem que preenche toda folha da direita. Esta, em contra-plongé, acompanha o 
olhar do menino de baixo para cima, pois dirigido para o papagaio. Por meio dela, pode-se ver o 
cenário do Rio de Janeiro, tendo no ponto de fuga o Morro do Livramento. Na leitura do texto 
verbal, não há remissão ao narrador levantar-se e olhar pela janela, apenas ver através da vidraça, 
por cima do Morro do Livramento, “[...] um papagaio de papel, alto e largo, preso de uma corda 
imensa, que bojava no ar, uma coisa soberba.” (MACHADO DE ASSIS, 2002, p.9-10). Nota-se que 
o papagaio na ilustração assume a forma de um pássaro, assumindo assim dupla carga semântica; 
brinquedo e liberdade. O narrador fala de seu arrependimento por ter vindo para escola, lugar de 
aprisionamento, tédio e medo, e de seu desejo de ficar do lado de fora: “[...] ardia por andar lá fora, 
e recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o 
Carlos das Escadinha [...].” (MACHADO DE ASSIS, 2002, p.9). 

 As imagens seguintes são metonímicas, apresentam, na margem inferior, Pilar, à esquerda, 
com uma das mãos ao ouvido para melhor escutar o que Raimundo diz, com uma das mãos 
ampliando o som que sai da boca, na folha da direita. Suas roupas se complementam por oposição, a 
de Pilar é verde e a de Raimundo vermelha, conotando que o primeiro, geralmente, é 
despreocupado; já o segundo, constantemente passional, inseguro e com medo do pai. Vale destacar 
a imagem seguinte da sala de aula, com o professor à frente, com um jornal na mão esquerda, 
apontando com o indicador da mão direita para os alunos, como lhes dando uma ordem. Nas cenas 
seguintes, dá-se a entrega de Raimundo ao narrador da moeda de prata e deste da resposta ao 
exercício àquele. Esta cena é a mesma que compõem a capa do livro. Sabe-se, então, pela leitura 
que o menino que olha para traz na ilustração se chama Curvelo e, em seguida, os delata ao 
professor. A ilustração que se segue é de Curvelo, ao lado pé da mesa do professor, de frente para a 
sala, muito pequeno em proporção ao meio corpo do professor que se projeta para frente. Seu rosto 
apresenta-se em esgar; os olhos imensos e arregalados, os bigodes projetados para o alto e a boca 
escancarada com os dentes agudos à mostra, como que gritando e sinalizando com o indicador da 
mão direita, cujos dedos estão em garras, para Pilar se aproximar. Este, por sua vez, aparece com a 
boca aberta de susto, o corpo recuado para trás e de pé. Raimundo, ainda sentado na cadeira, tem a 
boca aberta de medo e a mão esquerda projetada para o alto em susto. O drama da cena é reforçado 
pela sombra que o corpo do professor projeta sobre toda sala. O leitor antecipa que haverá castigo 
físico porque relembra da palmatória. Na folha dupla seguinte, notam-se duas moedas de prata com 
asas voando, uma acima e outra abaixo da folha esquerda, conotando a perda do dinheiro. Na 
página direita, aparece o professor imenso, ocupando todo espaço vertical da sala, tendo atrás de si 
uma sombra escura e sinistra que lhe contamina o braço esquerdo, sombreando a manga do paletó e 
a mão esquerda que, com o indicador, aponta para os meninos a palmatória presa à parede que a 
mão direita está prestes a pegar. Estes, com a boca aberta olham para cima assustados e 
visivelmente com medo, pois suas mãos estão projetadas como em defesa para frente e para o alto. 
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 Como elemento de continuidade do drama, a próxima imagem, disposta na página esquerda 

da folha dupla é a do espaço aberto das ruas. Em perspectiva, essa cena mostra, no primeiro plano, 
um menino que se esconde atrás de um quiosque e em segundo plano, o narrador que anda pela 
calçada à procura de algo ou alguém. O leitor pode deduzir que se trata de Curvelo, o delator, o que 
se esconde com medo de apanhar de Pilar. As cores da cena que, pela leitura, sabe-se é da rua S. 
Joaquim, ampliam o efeito de perspectiva, pois em primeiro plano aparece este quiosque e um 
prédio à esquerda em vermelho, aproximando-os do olhar do leitor, até para destacar o menino 
escondido. Em segundo plano e no ponto de fuga, visando afastamento do olhar, estão as 
construções em verde. O jogo de sombras do sol, atravessando os arcos dos prédios da direita e 
projetando sombras no chão, que vão da direita para a esquerda, leva o leitor a vasculhar toda cena 
com o olhar. Além disso, como o narrador aparece em um arco que deixa a luz passar e se projeta 
sobre ele, essa luz indica sua importância cênica na imagem, assumindo a função narrativa. Pela 
leitura do texto verbal, sabe-se que Pilar, depois da aula quis castigar Curvelo, mas não o encontra. 
Ainda, por meio deste, sabe-se que, na manhã seguinte, o protagonista se veste com a intenção de 
não estragar as calças novas amarelas que sua mãe lhe dera e se dirige à escola. Pelo caminho, 
contudo, encontra um “[...] batalhão de fuzileiros, tambor à frente, rufando”, e não resiste, sente 
uma “comichão nos pés [...]” (MACHADO DE ASSIS, 2002, p.28), e entra a marchar também ao 
som do tambor. Justamente, é esta cena que o ilustrador retrata. Para tanto, apresenta na página da 
esquerda, da folha dupla, três fuzileiros, os mesmos da quarta capa, que seguem atrás de muitos 
outros que adentram a página da direita. Nesta vê-se o grupo fazendo um círculo em torno de um 
obelisco, tendo à frente dele, marchando o protagonista.  

Pela narrativa, sabe-se que Pilar passou o dia em aventuras e voltou para casa “[...] com as 
calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso nem ressentimento na alma. E contudo a pratinha era 
bonita e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da 
corrupção, outro da delação, mas o diabo do tambor...” (MACHADO DE ASSIS, 2002, p.28). 
Desse modo, justifica-se a presença do tambor nas folhas de guarda de abertura e de fechamento do 
livro. Como se esse objeto fosse o responsável pelas traquinagens do menino que não resiste ao seu 
som. Pela sua presença na narrativa, ele estabelece circularidade abrindo e fechando a obra e 
saciando a curiosidade do jovem leitor, que, pela leitura, finalmente, o compreende. Todavia, o 
tambor é dialógico, sendo tocado por uma baqueta e uma caneta tinteiro, metaforiza a luta na alma 
do protagonista entre a razão e a emoção, entre seguir as regras e ir para a escola ou a elas 
desobedecer e divertir-se. Sobre o desenlace da narrativa, pode-se deduzir que o protagonista chega 
à conclusão de que tanto em casa, quanto na escola há castigos físicos, então, opta pelas ruas, pela 
liberdade, rende-se ao prazer do jogo, do imaginário e do brinquedo, elementos ausentes do âmbito 
escolar.  

 

Conclusão 
 

O conto, narrado em primeira pessoa, revela uma narrativa ulterior em que um adulto 
relembra as experiências de juventude, mais propriamente de seu período escolar, aos nove ou dez 
anos de idade. Justifica-se, então, que a criança desta idade, além do adolescente possa se projetar 
na personagem narradora, por meio do imaginário. A narrativa se passa no ano de 1840, período da 
Regência no Brasil. Esse cenário político aparece representado na coroa da moeda de prata, no 
batalhão de fuzileiros e na empáfia das personagens adultas masculinas, metaforizando o 
“soberano” dominador, no caso, da criança. O narrador protagonista aparece representado como 
dividido entre a razão e a emoção: entre o anseio de brincar e andar pelas ruas; e a obrigação de ir 
para a escola. O que o move a esta é a autoridade paterna, imposta pela força física. Uma vez na 
escola, esse narrador-personagem se depara com um professor autoritário que não hesita em castigar 
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os alunos displicentes com a palmatória, muitas vezes de forma injusta e desnecessária. Como se vê, 
o jovem é representado como oprimido pelos adultos, pois contestá-los significa castigo físico.  

Em um primeiro momento, o mediador pode-se indagar sobre como mostrar ao jovem leitor 
que o texto ilustrado não substitui o original. Que escola é essa que sai da literatura e vai para o 
desenho do ilustrador? De que forma a representação pictórica da obra machadiana, realizada por 
Nelson Cruz, nesse caso, poderá possibilitar a busca de uma leitura ativa dos leitores na procura de 
novos significados, novas mediações? Do ponto de vista metodológico, a leitura de obras ilustradas 
justifica-se, pois pode favorecer a formação do jovem leitor. Em consonância com Machado (2002, 
p.12), nem sempre é desejável, dependendo da idade e da maturidade do leitor, que o primeiro 
contato com o texto clássico seja feito como um mergulho nos textos originais. Atualmente, existem 
adaptações que possibilitam a oportunidade de um encontro sedutor, atraente e tentador. A leitura 
dessas adaptações pode representar tanto um trabalho comparativo com o original, quanto um 
convite posterior à exploração de um território muito rico na fase das leituras espontâneas.   

Pela análise, pôde-se se ver que a ilustração pós-moderna é dialógica, por isso sua relação com 
o texto verbal é interativa e dialética. Ao contar a história visualmente, o ilustrador prioriza 
determinadas passagens em detrimento de outras. Em Conto de escola, as imagens relacionadas à 
vida severa da escola e da educação familiar se sobrepõem as demais, para justificar a tensão 
psicológica vivida pelo narrador. Nas primeiras imagens, o ilustrador anuncia esse clima de 
austeridade por meio da caracterização do pai, um velho empregado do Arsenal de Guerra, ríspido e 
intolerante, e a do professor Policarpo, um homem perto de cinquenta anos ou mais, que aparece 
representado de forma imponente. Esses dois personagens alegorizam o poder, as hierarquias, as 
leis e as regras vigentes. Como se pode notar, é válida a hipótese de que a estratégia do ilustrador de 
resgatar um texto canônico e ilustrá-lo, tanto permite ao leitor contato com um texto atraente e 
lúdico, quanto lhe faculta a ampliação de conhecimentos e de conceitos prévios, por meio do 
emprego da memória e da interação com a linguagem visual. 
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