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Resumo 

O estudo objetiva analisar a narrativa  Onde Vivem os Monstros, de Maurice 
Sendak, buscando compreender as relações entre forma e conteúdo na 
construção de sentido na narrativa. A pesquisa se baseou na vertente qualitativa 
e no método bibliográfico. Para isso, é apresentada uma fundamentação teórica 
acerca do livro infantil e sua história, uma breve problematização sobre letramento 
visual e aplicação do método de análise Image Watching, de Robert Ott, e dos 
níveis de significação, de Algirdas Greimas, à leitura da obra. Assim, foi construído 
um percurso que visa potencializar o desenvolvimento da criticidade. 
 
Palavras chave: letramento visual; semiótica discursiva; narrativa visual; 
 
Introdução 

 As narrativas visuais estão muito presentes na vida contemporânea. Elas 

aparecem na área da publicidade, da arte, nas mídias sociais e se manifestam em 

livros, outdoors, infográficos, fotografias entre outros. Elas contemplam uma forte 

cultura visual caracterizada pela ambiguidade, complexidade e inclusividade da 

imagem pós-moderna (RAHDE E CAUDURO, 2005). Nesse cenário, o texto visual 

adquire protagonismo na comunicação social e, consequentemente, sua 

compreensão como produto das expressões sociais e individuais torna-se fator 

chave para convívio não alienado em sociedade. Portanto, segundo Castilho e 

Martins: 
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A comunicação, a linguagem e o discurso serão entendidos como práticas 
sociais que nascem e se organizam culturalmente. Assim a linguagem com a 
qual se constrói o texto é parte integrante dos contextos sócio-histórico, 
econômico e cultural intrinsecamente relacionados ao homem e à história 
da humanidade que se processa continuamente através de estruturas 
diversificadas (CASTILHO; MARTINS, 2011, p.1) 

 

 Dessa forma, podemos perceber a importância de o cidadão ser capaz de 

compreender criticamente a comunicação, a linguagem e o discurso, pois esses, 

consoante Castilho e Martins (2011), são considerados uma prática social 

pertencente à cultura em que ele está inserido. A fim de contemplar o 

entendimento social das visualidades, precisamos compreender o conceito de 

letramento visual, que consiste na compreensão e atribuição de significados a 

imagens. Oliveira S. (2006) afirma que o exercício de leitura visual contribui para a 

reflexão crítica e permite facilmente associações da escola com o mundo real, 

aprendizados e engajamento social, e, dessa maneira, exerce o papel de 

proporcionar a descoberta de cores, formas, linhas, ângulos, focos, luz e sombra 

que podem significar visões de mundo complexas e sutis. Logo, a leitura de 

narrativas visuais compõe uma das práticas do letramento (OLIVEIRA S., 2006).   

 Nesse contexto, a problematização deste estudo é: Como analisar a 

narrativa visual da obra Onde vivem os monstros, de Maurice Sendak3, sob o 

viés da semiótica discursiva? O estudo se propõe a analisar a obra como um todo, 

a partir de sua narrativa textual, e propor um percurso de leitura. Assim, a análise 

da obra foi desenvolvida a partir de quatro ilustrações que representam os 

momentos significativos da narrativa completa. 

 Para isso, a fundamentação teórica aborda conceitos relacionados ao 

contexto da literatura infantil, assim como da imagem contemporânea. Esse 

projeto preocupa-se com a contribuição e o entendimento, na área do design, das 

relações semióticas na construção de narrativas visuais e suas relações entre forma 

e conteúdo no contexto literário infantil, assim como com a importância do 

letramento visual e pensamento crítico na sociedade na prática do designer. 

Metodologia 

                                         
3 Maurice Sendak foi um autor e ilustrador de literatura infantil norte-americano, conhecido 
mundialmente pela obra Onde vivem os Monstros. 
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 Definindo a presente pesquisa a partir da classificação sugerida por Gil 

(2010), essa é de finalidade aplicada e com objetivo exploratório. Uma 

investigação é considerada de finalidade aplicada quando sua motivação está em 

contribuir na resolução de um problema a partir do uso de conhecimentos já 

existentes (SANTAELLA, 2002). A vertente dessa pesquisa será qualitativa, pois 

privilegia a interpretação dos dados, em lugar da mensuração (SANTAELLA, 2002). 

A pesquisa se baseou no método bibliográfico. Esse foi escolhido por permitir 

ampliação do conhecimento sobre o assunto pesquisado (GIL, 2010), bem como 

possibilitar a construção de novas ideias a partir da relação de conceitos e ideias já 

existentes, o que consiste na articulação criativa na aplicação dos conceitos 

(DESLANDES, 2004).  

 Para as análises, a pesquisa utiliza os conceitos da semiótica greimasiana 

e seu percurso gerativo de sentido - que consiste em três etapas que vão da mais 

simples e abstrato ao mais complexo e concreto: nível fundamental, o da oposição 

semântica, nível narrativo, o das ações que transformam as oposições e o nível 

discursivo, o das figuras ou temas; a partir da do plano de conteúdo (significado da 

imagem) e do plano de expressão (formas, cores, traços etc. da imagem), a fim de 

identificar a simbologia presente nessas narrativas. Também é recurso do corrente 

trabalho a técnica de Image Watching, desenvolvida pelo teórico Robert William 

Ott4, que propõe a análise a partir da relação do apreciador com a obra de arte a 

partir de um viés estético artístico. 

 

Resultados e discussão 

HISTÓRIA DA LITERATURA INFANTIL 

 Desenvolvida a partir da demanda de cada tempo, a literatura infantil 

surge consoante a formação da alteridade adulto-criança (NASCIMENTO, 2006). As 

primeiras obras surgidas, nos tempos em que a oralidade ainda predominava, 

continham imagens de grupos de pessoas escutando uma história (RODRIGUES, 

2011). Seja representando os costumes e a cultura da época (COELHO, 1991), seja 

                                         
4Robert William Ott, pesquisador norte-americano da Penn StateUniversity. Ott desenvolveu o método 
conhecido como Image Watching, sistematizado em sua obra ArtEducation: AnInternational Perspective. 
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representando a oralidade que marcou a Idade Média, ou as complexas, ambíguas, 

heterogêneas, imperfeitas, indefinidas e cambiantes imagens contemporâneas 

(RAHDE e CAUDURO, 2005), as narrativas, consideradas literatura ou arte, ou ainda 

ambos, são importantes para a passagem de valores e para a construção do 

imaginário infantil (COELHO, 1991).  

 As tecnologias propiciaram mudanças ao longo dos séculos, como a 

prensa gráfica, no final do século XIX, que permitiu a industrialização da produção 

de impressos, bem como oportunizou um contexto para o surgimento do designer e 

da criação do projeto gráfico pelo mesmo, provocando um diferencial nas vendas 

(CARDOSO, 2006).  Assim, com a popularização dos impressos, no início de 1900, a 

imagem começa a ser mais valorizada e ganha espaço no contexto educacional 

infantil (COELHO, 1991). Ao ocupar espaço como meio de comunicação e dar início 

ao desenvolvimento da cultura visual, a imagem rompe com seu papel descritivo do 

texto (RODRIGUES, 2011), a partir da influência da concepção artística simbolista 

(FARTHING, 2011), e inicia sua trajetória complexa de relação texto-imagem.  

   

IMAGEM, LETRAMENTO E PENSAMENTO CRÍTICO E CRIATIVO 

 Ao compreender o papel social da imagem como mediadora das formas 

de poder (MORAZA, 2004 apud SARDELICH, 2006), percebemos a importância de 

uma postura crítica em relação a sua leitura. O protagonismo dessa, na cultura 

visual em que estamos inseridos, tem como raiz principal o imediatismo e a 

possibilidade de leitura rápida – características que não diminuem a dificuldade de 

leitura, assim como, conforme Oliveira R. (2006), não atenuam a importância de 

uma leitura conscientemente sistematizada e não intuitiva. Portanto, nesse 

contexto, é possível justificar a importância do desenvolvimento de um percurso de 

leitura fundamentado e processual. Conforme Rahde e Cauduro (2005), a partir das 

características de indefinição e ambiguidade da imagem contemporânea, é 

importante que o comunicador visual, designer, ou artista tenha domínio da 

liberdade de expressão que torna a imagem um produto de tantos significados. 
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COMPOSIÇÃO DO LIVRO INFANTIL 

 O livro infantil moderno, conforme Salisbury e Styles (2014), é 

caracterizado pela relação de duas linguagens: a verbal e visual5. Portanto, ao 

considerar esse um produto entre linguagens verbal e visual (NIKOLAJEVA E SCOTT, 

2011), é possível afirmar que essas têm o mesmo nível de importância na 

construção do significado. Para Azevedo (1998), identificar as cenas que, em 

princípio, não devem ser ilustradas e aquelas que, se ilustradas, podem aumentar o 

potencial significativo do produto, é o desafio do ilustrador e autor.  

 Consoante Nikolajeva e Scott (2011), há diferentes tipos de relações 

entre texto e imagem. A do objeto de análise, a de contraponto, consiste em uma 

relação entre linguagem verbal e visual de contradição (NIKOLAJEVA e SCOTT, 

2011). Nesse caso, segundo as autoras, geralmente as palavras e imagens se 

contradizem ao cada uma representar dois mundos, o real e o imaginário ou 

fantástico. A ilustração costuma contar uma história diferente, ou de outro ponto 

de vista do que o texto verbal, gerando ironia e uma leitura diversa e criativa, 

como no livro obra de estudo neste trabalho, Onde Vivem os Monstros, de Maurice 

Sendak (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011).  

 O projeto gráfico, responsável por unir essas duas linguagens, contribui 

para a primeira experiência do leitor com o objeto. De acordo com Necyk(2007), o 

livro, primeiramente, é compreendido pelos pequenos leitores como um objeto a 

ser explorado e, com a maturidade da criança, ele passa a ser percebido também 

como uma narrativa. Nesse contexto, o design pode ser um fator de atratividade e 

promoção da leitura, bem como contribuir para guiar e atingir o objetivo do livro: 

ser lido (NECYK, 2007). A sua materialidade e sua composição são as variáveis que 

definem o projeto: tipografia, que tem potencial de criar significados simbólicos da 

mesma forma que a imagem (NECYK, 2007); a mancha gráfica, que consiste na área 

ocupada de texto na página ou na ilustração (NECYK, 2007); o formato, que pode 

trazer diferentes simbologias no seu tamanho, forma, recortes etc; e material 

(papel, plástico, entre outros). 

                                         
5O texto contemporâneo segue a mesma essência que o livro moderno, podendo ser considerado o produto de 
imagem e texto. 



6 
 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

 

ANÁLISE 

 Foram escolhidas quatro cenas do livro para realizar a análise a partir do 

Image Watching e dos níveis de significação. A definição dessas imagens foi feita a 

partir da representação de cada uma para cada momento da história: exposição, 

complicação, clímax e desfecho, de acordo com Gancho (2009). Essa seleção foi 

realizada a fim de aprofundar a análise e, a partir do estudo das peculiaridades de 

cada cena, compreender a obra como um todo. No desenvolvimento do trabalho, 

foi desenvolvida uma análise para cada imagem, percorrendo todo o método 

proposto: das etapas do Image Watching até os níveis de significação da semiótica. 

Porém, nesse artigo, mostraremos o resultado de uma das análises, a fim de tratar 

essa de maneira profunda e valorizar o processo de leitura. Portanto foi escolhida a 

primeira imagem, a que representa o momento exposição. 

Onde Vivem os Monstros: cena 1 

Na imagem, o menino está brincando e corre escada abaixo. No plano de 

conteúdo, é possível perceber sua expressão de “gana” – como se quisesse pegar 

algo, ao observar a direção dos seus olhos no cachorro e o posicionamento de 

ataque do seu corpo – um braço com o garfo levantado e o outro esticado a sua 

frente. O garfo, o objeto que ele segura em direção ao teto, representa, na 

brincadeira, algo com a mesma função que uma arma. Já sua postura corporal 

citada acima, juntamente com sua fantasia de lobo, contribui para pensarmos que 

ele está imaginando e fingindo ser um monstro. Dessa maneira, ele constrói sua 

brincadeira com elementos que estão a sua volta, como o garfo, o cachorro e a 

própria casa como espaço, o que nos mostra que Max tem uma relação de 

dependência dos elementos presentes à sua volta no desenvolvimento da 

brincadeira. Já o desenho pendurado representa uma linguagem diferente sobre a 

imaginação relacionada ao mundo dos monstros, uma representação visual inserida 

na projeção da brincadeira de imaginar ser monstro: trata-se de uma 

metalinguagem. Também há um detalhe importante implícito na imagem 

conectado com a questão da imaginação ao brincar: o rabo de sua fantasia está 

levantado. Isso evidencia a oposição entre fantasia e realidade que a narrativa 
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traz, pois o rabo da fantasia não poderia estar levantado se nele não houvesse 

vida. Assim, o percurso do olhar pode ser evidenciado, conforme Sandra Ramalho e 

Oliveira, a partir do esquema visual abaixo (figura 01). Dessa maneira, também é 

possível definiros principais elementos constituintes da imagem: o cachorro, o 

garoto, o garfo e o quadro na parede, conforme podemos observar: 
 

Figura 01: Esquema do percurso do olhar e principais elementos 

 
Fonte: Elaborada pela autora6 

 

 Um recurso importante utilizado pelo autor, Maurice Sendak, para 

evidenciar os constituintes da narrativa é a luz. Essa, na ilustração, é manifestada 

nas hachuras. Assim, os espaços que apresentam poucas ou nenhuma hachura são 

de maior importância. Porém, é válido estabelecer a luz como recurso decisivo 

nessa diferenciação, pois ela não condiz com uma iluminação coerente com todos 

os elementos: como no cachorro, onde há uma luz vinda mais intensa de frente do 

que de cima, ou seja, da porta em que eles estão se direcionando. Assim, isso 

torna impossível a sombra que há no garoto, a qual é causada por uma luz vinda da 

altura mediana da porta. Observe o esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
6 Esquema elaborado a partir da Imagem fotografada pela autora da versão brasileira editada pela Cosac Naify, 
2aedição, ano de 2014. 
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Figura 02: Esquema focos de luz 

 
Fonte: elaborada pela autora7 

  

 Nas outras imagens analisadas, também é evidente o uso das hachuras 

como recurso de produção de luz a fim de hierarquizar elementos na imagem. 

Podemos perceber isso no esquema logo abaixo, quando são intensificados os 

principais pontos sem hachuras ou pontos de luz da cena 3 analisada (ver figura 

03). 

 

Figura 03: Pontos de luz ou sem hachuras 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 Ainda referente à luz, essa, por meio da textura da hachura, contribui 

para guiar o olhar, como quando as cores e texturas se mesclam em uma sombra e, 

consequentemente, tiram nossa atenção daquele elemento ou fragmento de 

ilustração. Ao observarmos o esquema abaixo, podemos ver dois exemplos desse 

fenômeno: o contraste de hachuras no garoto, que nos conduz a olhar no sentido 

direita-esquerda, e o rabo da fantasia de lobo, que, ao mesclar-se com o fundo, 

desvia nossa atenção. 

 

Figura 04: Esquema hachuras: movimento visual 

                                         
7Idem anterior. 
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Fonte: elaborada pela autora8 

  

 As hachuras, como visto na imagem anterior, também contribuem para o 

direcionamento do olhar do leitor a partir da direção própria que cada linha que a 

compõe. Como na fantasia de Max, em seu braço, por exemplo, elas poderiam ser 

desenhadas de maneira que acompanhassem a forma cilíndrica de um braço – se 

tivessem o intuito de apenas representar volume, porém foram desenhadas na 

direção do cajado (ver figura 05). Podemos compreender, portanto, que, além da 

hachura ser um recurso de luz, ela também constrói o movimento visual da 

imagem.9 

 

Figura 05: Movimento visual da hachura cena 3 

 
Fonte: elaborada pela autora10 

 

 Outro recurso para definir hierarquia visual na narrativa usado pelo autor 

é a cor. Como podemos perceber no esquema abaixo, as cores dos elementos da 

narrativa são próximas entre si e não apresentam muito contraste. A cor que mais 

se contrasta entre elas é a clara, cor em que está ilustrada a fantasia do garoto e o 

cachorro. 

                                         
8Esquema elaborado a partir da Imagem fotografada pela autora da versão brasileira editada pela Cosac Naify, 
2aedição, ano de 2014. 
 
10Esquema elaborado a partir da Imagem fotografada pela autora da versão brasileira editada pela Cosac Naify, 
2aedição, ano de 2014. 
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Figura 06: Paleta de cores 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 Ao comparar a paleta de cores dessa imagem com as outras analisadas, 

confirmamos que a cor é um recurso que mostra a progressão da história em 

relação à estrutura de narrativa definida por Gancho (2009): no clímax, por 

exemplo, a intensidade das cores é muito superior à das outras imagens, conforme 

esquema: 

 

Figura 07: Relação de cor na narrativa 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Ao separar os elementos constitutivos do plano de expressão, podemos 

compreender melhor como as cores se relacionam, tal qual no esquema a seguir: 

 

Figura 08: Composição das cores 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 Assim é possível notar que o tom que mais se destaca é o claro e 

contrasta com os demais. A cor do rabo, cinza escuro, destaca-se na imagem 

acima, porém é válido lembrar que esse contraste se torna mais fraco com a 
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presença das hachuras. Logo, ao desmembrar os elementos estruturais do plano de 

expressão (as cores, as texturas, e a luz) cria-se o percurso do olhar, logo podemos 

concluir que todos esses recursos trabalham juntos para contar a narrativa de um 

menino que salta fantasiado de lobo em direção ao seu cachorro e expressa sua 

imaginação por meio de outras linguagens, como no quadro, e por meio dos 

elementos que o cercam, como o garfo. 

 A fim de melhor caracterizar a leitura da imagem, o percurso gerativo de 

sentido foi desenvolvido. Definimos a relação de oposição do nível fundamental –  

nível da oposição semântica e base para construção de sentido de uma narrativa, 

como dinâmico x estático. A qualidade dinâmico foi associada à dinamicidade e à 

criatividade; por sua vez, estático, à falta de imaginação e autonomia. Dessa 

maneira, podemos definir o percurso gerativo de sentido da narrativa como: 

dinâmico> estático e estático> dinâmico. 

 Podemos definir a ordem de sentido da narrativa visual a partir da 

primeira ação vista na imagem: o salto do menino. Essa ação se relaciona com a 

categoria estático, pois seu pensamento depende da ação, apesar de ele estar 

fazendo uma relação inusitada (ele ser um monstro). Após nossos olhos 

percorrerem o garoto, logo deslizamos o olhar para o objeto segurado por ele: um 

garfo. Esse está relacionado à categoria dinâmica, pois, para Max, isso não está 

representando um objeto para comer, e sim algum tipo de arma, cajado ou cetro. 

Essa representação denomina um pensamento criativo, pois trata de uma relação 

inusitada e inovadora feita ao interpretar o objeto de maneira diferente do seu 

contexto usual. Depois, nosso olhar se depara com o cachorro, que foge do menino 

na brincadeira. O animal representa também o estático, pois faz parte do cotidiano 

do garoto. E, por último, olhamos para o desenho de Max, que pode ser 

considerado dinâmico ou criativo, pois representa o seu gosto por brincar de 

monstro de uma maneira diferente da brincadeira de correr: a visual. Logo, esse 

pode ser interpretado com o mesmo conceito, - o gosto pelos monstros na 

brincadeira, inserido em uma linguagem da brincadeira de monstros, ou seja, pode 

ser compreendido como uma metalinguagem que remete ao gosto pela brincadeira 

de monstro. 
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No nível narrativo, em que estão contidas as ações que transformam os 

sentidos opostos do nível fundamental, encontramos a imaginação por meio do 

pensamento criativo ou falta dela como ação base para a transformação dos valores 

dinâmicos em estáticos ou vice-versa. Isso é perceptível, por exemplo, quando 

passamos o olhar pelo garoto saltando e, logo após, pelo braço estendido com o 

garfo, ao partir do princípio de que o garfo representa dinamicidade, pois há 

imaginação no seu uso, e o salto, como afirmado anteriormente, é uma brincadeira 

dependente da sua ação, ou seja, não é autônoma da imaginação e, portanto, 

estática. 

 A imagem passa muito bem a sensação do que é estar imerso em uma 

brincadeira e imaginação na infância. Assim, ao mesclar fantasia e realidade e, 

assim, produzir uma relação de oposição entre os dois mundos, o autor revela o 

sentimento de aventura que uma brincadeira criativa pode ter. Nessa etapa, 

podemos compreender a imagem a partir do seu  nível discursivo, em que temos as 

figuras que contemplam os temas fundamentais, como o garfo, que representa 

dinamicidade por meio do pensamento criativo nele depositado, o cachorro, que 

faz parte da realidade cotidiana do menino, portanto pode ser considerado uma 

representação do estático, pois não envolve uma imaginação autônoma, e a 

fantasia de lobo, que também é estática ao trazer uma representação de 

dependência dos elementos físicos para suas ações. Também, como manifestação 

do nível fundamental dinâmico, temos o rabo levantado e “com vida”, ao 

representar a imaginação e criatividade de Max. O desenho na parede, por sua vez, 

representa uma linguagem distinta da linguagem da brincadeira sobre a imaginação 

relacionada ao mundo dos monstros. Portanto, conectado ao nível fundamental 

dinâmico e estático, a obra traz uma reprodução visual e textual de dois mundos 

diferentes, o da imaginação, por meio da categoria dinâmico, e o da realidade até 

o momento em que Max não construiu seu processo de amadurecimento da 

autonomia, por meio da categoria estático. Dessa maneira, a obra traz um 

importante tema para a sociedade contemporânea, visto que a criatividade é a 

forma de alcançar autonomia e pensamento crítico. 
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 Consagrada e altamente premiada, a obra “Onde os monstros vivem”, 

de Maurice Sendak, autor e ilustrador, legitima uma série de características no 

livro infantil contemporâneo (NECYK, 2007). Uma das principais características, 

conforme a autora, é a diagramação integrada ao design. O uso do texto separado 

da imagem e, algumas vezes, sozinho em uma página, consoante Necyk (2007), 

pode modificar o ritmo de leitura, provocando a atenção para determinado texto e 

uma maior oportunidade de ler a imagem.  

O uso da margem, na ilustração, também é um recurso de aproximação e 

afastamento do leitor e do sentimento do garoto (NECYK, 2007). Logo, ao 

considerar os recursos citados acima relacionados com as escolhas feitas no projeto 

gráfico no processo de construção de significado do produto, é possível conectar 

essa informação com as ideias de Cardoso (2008), que explanou sobre o contexto 

histórico de surgimento do projeto gráfico editorial como diferenciação do produto 

no mercado. Isso também pode ser associado, consoante Scoz, Motta e Oliveira R. 

(2015), aos atributos semânticos que os objetos têm no seu desenvolvimento de 

projeto de design caracterizado como uma atividade construção de significados. 

 Outro aspecto relevante da obra, segundo Nikolajeva e Scott (2011), é o 

produto entre a linguagem visual e verbal, que resulta em uma relação de 

contraponto entre essas linguagens ao criar duas narrativas diferentes: uma 

associada ao mundo real e a outra ao da fantasia. É por meio dessas narrativas que 

se completam que o produto entre elas é de potencial imaginativo e criativo de 

leitura. Podemos evidenciar esse potencial por meio da relação com as afirmações 

de Berbel e Prado Junior (2002): os autores trazem uma explicação sobre o 

processo de ocorrência do pensamento crítico e criativo. Eles explicam que ambos 

acontecem simultaneamente, pois, enquanto o criativo levanta ideias ou 

possibilidades para uma lacuna ou para um problema em uma determinada 

situação, o outro seleciona uma daquelas imaginadas a partir de critérios do 

contexto em que o processo está inserido.  

Dessa maneira, ao relacionar as ideias dos autores Berbel e Prado Junior e 

Oliveira S., podemos evidenciar o processo de pensamento criativo e crítico do 

objeto de estudo do trabalho.  Na cena em análise, é possível perceber o processo 
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do pensamento crítico e criativo ao analisarmos o elemento rabo de sua fantasia de 

lobo. Esse, por estar “dotado de vida”, ao estar levantado de uma maneira que não 

seria possível se fosse apenas um rabo de tecido da fantasia,  leva-nos a pensar em 

uma série de hipóteses advindas do pensamento criativo: “Max é realmente um 

lobo?”, “Max possui uma fantasia mágica?”, “O rabo é de mentirinha e faz parte da 

brincadeira?”, “Como pode um rabo de fantasia possuir vida?”, “Max possui um 

rabo de verdade por baixo da fantasia?”, “Será que o rabo corresponde à 

imaginação do menino?”. E, dessa maneira, seguimos criando possibilidades para 

preencher uma lacuna que parece não estar clara. No entanto, é importante 

evidenciar que é por meio desse levantamento imaginativo que está o humor e 

ironia da obra. Simultaneamente a esse processo, ocorre a ativação do pensamento 

crítico, que, a partir de critérios do contexto, mostra-nos qual possibilidade é 

plausível para a situação. Nesse caso, sabemos que há intenção do autor na criação 

de dois universos diferentes – o da imaginação e o do mundo real, portanto 

selecionamos a ideia de que o elemento rabo está desenhado a partir da 

perspectiva do universo da imaginação.  

Ao estimular o pensamento crítico e criativo, a análise da imagem tem 

potencial para contribuir para contribuir para o desenvolvimento das habilidades 

de letramento visual. Porém, é importante ressaltar que a diversão na leitura está 

muito conectada com o processo de imaginação que ela pode gerar – e do seu 

consequente humor irônico, ao estimular o pensamento por meio de pequenos 

detalhes que causam curiosidade. Portanto, conforme Nikolajeva e Scott (2011), a 

obra contribui para a formação do imaginário individual, bem como propicia uma 

leitura criativa (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011).  

  

Considerações Finais 

 A análise da narrativa visual, desenvolvida a partir de quatro imagens 

representativas da obra Onde os monstros vivem, demonstrou um grande potencial 

de leitura criativa nas suas relações de linguagem. Isso acontece, pois, ao utilizar 

elementos que se contrapõem na história, a partir da dualidade realidade-fantasia, 

o autor produz um pensamento criativo e crítico no leitor por meio da presença de 
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lacunas na história. Assim, o leitor tem a oportunidade de imaginar possíveis 

explicações para essas lacunas e escolher uma delas para ser sua versão da 

história. Saber fazer escolhas e projetar conceitos é uma dos desafios cotidianos de 

um futuro designer. 

 A conexão do processo de leitura com o processo criativo é um dos temas 

que a pesquisa conseguiu contribuir de maneira inovadora para a área do design: 

compreender em qual momento, em uma narrativa, o leitor tem a oportunidade de 

interagir com a obra, proporciona conhecimento relevante para a produção de 

engajamento em peças de design. Identificar os elementos que contribuem para 

isso, tanto no plano de conteúdo quanto no da expressão, a partir de um método, 

oportuniza a outros estudantes e pesquisadores a possibilidade de aplicar esses 

recursos em diferentes projetos de design ou comunicação visual.  

Nas análises, foi possível compreender que, em todas as escolhas 

relacionadas à sintaxe da forma, há uma intenção do autor a fim de conceber uma 

ideia, no plano de conteúdo, que possa ser figurativizada, ou seja, representada 

por uma imagem. Por exemplo, as hachuras foram elementos usados não somente 

para construir a sombra e o volume na ilustração, mas também para conduzir o 

olhar para o próximo elemento. Isso é relevante, pois, no momento em que 

escolhemos uma ordem de leitura, ao construir uma imagem, estamos contando 

uma história com início, meio e fim e, dessa maneira, elevamos o potencial de 

compreensão e engajamento na nossa obra. Portanto, ressalto a importância do 

contexto imagético para definirmos e compreendermos o papel de cada 

componente da expressão formal, como no caso das hachuras em que ela cumpre 

uma função maior que a expectativa comum, se analisada individualmente.  

 A técnica Image Watching contribuiu para a construção do percurso de 

análise das imagens; sua flexibilidade, dessa forma, oportunizou o exercício da 

autonomia para a pesquisadora, assim como, aliada à semiótica francesa, criou 

uma estrutura que permitiu abordar o assunto a partir de diferentes perspectivas. 

Isso provocou uma reflexão apurada sobre o papel da imagem, resultando em um 

uma perspectiva cujo entendimento do todo em unidades menores ampliou tanto a 

leitura do objeto quanto do contexto. Dessa maneira, a construção e identificação 
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do percurso gerativo de sentido provocou um caminho de interpretação da obra, 

pois foi iniciado a partir do nível mais abstrato e geral, o fundamental, até o mais 

específico e situado, o discursivo.  
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