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RESUMO 
Este artigo faz parte da dissertação de mestrado (EVALTE, 2014), nesse, abordarei por 
meio da leitura de imagem as interações e a mediação do livro infantil com o propósito de 
uma leitura mais completa, que une o verbal e o visual. A partir da teoria semiótica 
discursiva será possível refletir a cerca da leitura de imagem e como ela nos dá subsídios 
para o trabalho com as crianças na escola. Assim, será abordada a análise semiótica do 
livro “Feliz Natal, Ninoca!” e também os regimes de interação que permearam o encontro 
das crianças com o livro.   
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ABSTRACT 
This paper is part of master’s degree thesis (EVALTE, 2014), in this paper, I will discuss 
based on reading image the interactions and the mediation of children's book with purpose of 
a more complete reading that unifies the verbal and the visual. From discursive semiotic 
theory will be possible to reflect from reading image and how it gives assistance to work with 
children in school. Then, it will be addressed the semiotic analyses of book "Marry 
Christmas, Maisy" and also the interactions that pervade the encounter of the children with 
the book. 
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Não podemos comparar a atualidade com tempos passados, pois estamos 

presenciando outra forma de viver e de nos relacionarmos com o mundo. Desde 

muito cedo, algumas crianças têm sido apresentadas às tecnologias que encantam e 

divertem, fazendo com que o seu modo de brincar seja outro. 

Dessa maneira, estamos presenciando outros modos de ser criança, de brincar e de 

se relacionar com os outros. Há um grande volume de informação circulando nos 

meios de comunicação e a exposição a esses fatos é cada vez maior. Não temos 

somente a televisão e o rádio como principais meios de comunicação e difusão de 

informações, mas a internet, hoje, por participar da vida de muitas pessoas através 

do computador e do celular, acaba sendo essencial para diversas atividades 

cotidianas.   

A internet, as redes sociais, os jogos online nos permitem uma satisfação, quase 

que imediata, de companhia, de compras, de sermos “vistos”. Tudo parece ser feito 

para interagir, fazer parte, ser e ter ao mesmo tempo. Com isso, parece que não nos 

satisfazemos somente em olhar. Queremos algo a mais como tocar, cheirar, ouvir e 

o que mais a tecnologia ou a criatividade nos permitir.   

Esperamos mais, esperamos ser a parte que completa o produto. Nossa relação 

com o tempo em que vivemos é melhor explicitada por Cademartori (2009, p. 122), 

quando diz que: 

As pessoas também foram transformadas em produtos e esta é a 
característica mais proeminente dessa sociedade: a capacidade de 
dissolver as pessoas em um mar de mercadorias e de conseguir que 
as mesmas desejem se transformar em produtos admirados e 
desejados mesmo que seja graças a uma visibilidade atingida por 
apenas alguns minutos. 

Isso faz parte da vida de adultos, adolescentes e crianças, que presenciam a nova 

realidade tecnológica todos os dias, seja na escola ou em casa, com o uso de 

computadores, telefones celulares, tablets, televisão, dentre outros produtos. Assim, 

desde muito cedo, elas são apresentadas a esses aparelhos que, muitas vezes, se 

tornam brinquedos nas mãos desses novos consumidores. Uma pesquisa, 

desenvolvida pela AVG Technologies e relatada por J. R. Smitth (2012) revelou que 
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69% das crianças usam primeiro um computador e somente depois desenvolvem 

atividades mais comuns, como amarrar os cadarços. 

Nesse sentido, também as editoras investem em projetos gráficos cada vez mais 

interessantes e interativos para conquistar esses novos consumidores. Assim, faz-se 

necessário pensar sobre essas novas produções tentando entendê-las e dar 

subsídios aos educadores no trabalho em sala de aula com esses livros. 

Semiótica 

A análise do livro “Feliz Natal, Ninoca!” foi constituída a partir dos estudos da 

semiótica discursiva, concebida por Algirdas Julien Greimas, também conhecida 

como semiótica francesa ou greimasiana, que tem como foco o texto, e o concebe 

como um objeto de significação. A esse respeito, Pillar (2010, p. 1928) observa que:  

Dentre as teorias que se dedicam ao estudo do texto, a semiótica 
discursiva é uma delas. Seu interesse pelo texto é duplo: como um 
objeto de significação, pela sua estruturação interna que faz dele 
uma unidade de sentido; e como objeto de comunicação inserido 
num contexto cultural de produção e recepção que lhe atribui 
sentidos. A semiótica discursiva vai se ocupar de todo e qualquer 
texto-verbal, escrito ou oral; imagético; gestual; ou sincrético-, 
procurando descrever e analisar o que ele diz e como ele se mostra, 
como ele faz para dizer o que diz. 

Assim, a semiótica é uma teoria que tem seu interesse no texto e utiliza métodos 

para apreender seu sentido. Um texto pode definir-se de duas formas que se 

complementam: como objeto de significação e como objeto de comunicação 

(BARROS, 2005, p. 7). Tomado como um objeto de significação, o texto seria 

analisado somente em sua parte interna ou estrutural, fazendo com que somente o 

texto e sua estrutura sejam levados em conta. Quando assumido como um objeto de 

comunicação entre dois sujeitos, ele seria analisado na sua parte externa, levando 

em conta todos os princípios que o constituem de fora para dentro. Se pensarmos 

nessas duas ideias em separado, vemos que ao analisar um texto é difícil não se 

utilizar tanto do seu interior quanto do seu exterior. Por isso, é preciso pensar 

nesses dois caminhos de análise, como sugere Barros (2005, p. 7): 

No entanto, o texto só existe quando concebido na dualidade que o 
define- objeto de significação e, dessa forma, o estudo do texto com 
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vistas à construção de seu ou de seus sentidos só pode ser 
entrevisto como o exame tanto dos mecanismos internos quanto dos 
fatores contextuais ou sócio-históricos de fabricação do sentido. Nos 
seus desenvolvimentos mais recentes, a semiótica tem caminhado 
nessa direção e procurado conciliar, com o mesmo aparato teórico-
metodológico, as análises ditas “interna” e “externa” do texto. Para 
explicar “o que o texto diz” e “como o diz”, a semiótica trata, assim, 
de examinar os procedimentos da organização textual e, ao mesmo 
tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do 
texto. 

Para analisar o que o texto diz, seu conteúdo, e como ele diz, suas formas de 

expressão, a semiótica compreende em suas análises dois planos: o de conteúdo e 

o de expressão. O plano de conteúdo é aquele que abriga o significado e o plano da 

expressão acolhe as qualidades sensíveis, em suas dimensões cromáticas, 

topológicas, eidéticas e matéricas.  

Partindo da semiótica discursiva como metodologia de análise será apresentado um 

exercício de análise do livro “Feliz Natal, Ninoca!” dando visibilidade aos possíveis 

efeitos de sentido que podem emergir dessa leitura. 

Análise do livro-brinquedo Feliz Natal, Ninoca! 

Feliz Natal, Ninoca!, é um livro-brinquedo, de autoria de Lucy Cousins, que conta a 

história de uma ratinha chamada Ninoca. É época de Natal e Ninoca está arrumando 

a casa, comprando presentes e fazendo comidas tradicionais dessa época. Ela está 

sempre acompanhada pelo seu amiguinho, o passarinho. Algumas abas escondem 

pequenas surpresas que vão sendo desvendadas ao longo da história.  

A capa do livro traz cores bastante fortes e radiantes. Essa parte do livro é 

importante no processo de envolvimento físico da criança com o mesmo. Powers 

(2008) denota que no caso de um livro ilustrado, ela [capa] pode servir de amostra 

das delícias que virão, uma espécie de janela para um mundo interior, mas não 

necessariamente a mais valiosa delas.  

Todas as características da capa enfatizam o tema do livro, que é o Natal. As letras 

douradas mostram os brilhos que encontraremos ao folhear as páginas, essa cor 

também confere ao título um status maior. As cores predominantes utilizadas na 



 

3043 A LEITURA DE IMAGEM NO LIVRO INFANTIL: AS INTERAÇÕES DAS CRIANÇAS 
Tatiana Telch Evalte / Doutoranda PPGEdu – UFRGS 
Simpósio 6 – Discursos e práticas: espacialidades em sincronias e diacronias no ensino da arte 

 

capa são justamente o vermelho e o verde que poderíamos entender, também, 

como uma reiteração de marcas do Natal, já que no Ocidente são cores tradicionais 

dessa época do ano.  

Ao virar a página, Ninoca, está com cartões de Natal, um está na sua mão e outros 

dois estão sobre uma mesa azul. Os cartões têm uma espécie de aba como se 

fossem de verdade e dentro há a figura de um animal, amigo dela, com rabiscos 

indicando a escrita de um cartão. Essa maneira de representar a escrita está 

bastante centrada no universo da criança, em que o desenho precede a escrita e os 

rabiscos são um modo de representar a escrita que ainda não dominam.   

Algo que chama atenção é o contorno preto bastante visível nos traços da ilustração, 

em todo o livro desde a capa.  Esse contorno pode ser comparado ao traçado que 

normalmente os desenhos das crianças têm ou ainda àqueles para que as crianças 

o pintem, esse tipo de ilustração é típico de livros de atividades. No desenho da 

criança, esse traçado aparece, pois, em geral, ela desenha com lápis grafite e pinta 

com lápis de cor, muitas delas se utilizam do contorno preto para destacar seu 

desenho ou tornar semelhante aos desenhos que elas encontram em livros, em 

desenhos impressos de sites da internet para colorir, nos trabalhos da escola, entre 

outros.  

Na página da esquerda, temos uma porta vermelha em forma de aba. Quando 

abrimo-la como uma porta, há um avestruz vestido com uniforme de carteiro, 

composto de uma bolsa marrom pendurada no pescoço e um boné preto; em uma 

de suas asas há várias cartas e em seu rabo está um passarinho com uma palavra 

escrita acima: “piu-piu”.  

O fundo branco dá destaque aos personagens e aos objetos que vão aparecendo ao 

longo da história. As cores utilizadas pelo ilustrador, para colorir as formas 

delineadas em preto, são basicamente o vermelho, verde, amarelo e azul. Essas 

quatro cores, que têm maior destaque no livro, estão presentes em muitos desenhos 

de crianças, que utilizam de cores mais básicas para colorirem seus desenhos. Ao 

nos determos na maneira como foram coloridas as ilustrações, percebemos que não 

há marcas de pinceladas, são planos chapados de cor com alguns brilhos. Os 
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planos de cores são uniformes e não há marcas nem manchas. Em resumo, parece 

uma seleção de simplicidade, sem exageros, leve. 

Na página à direita, temos como se fossem quatro prateleiras com brinquedos. É 

interessante notar que as cores dos livros são justamente as cores que o ilustrador 

adotou como predominantes no livro. Na quarta prateleira, cinco objetos: um 

carrinho de bebê, vermelho e branco com rodas verdes; um trompete amarelo; um 

ursinho amarelo com calça vermelha e blusa listrada em azul e branco com uma 

gravata borboleta brilhante. Esse urso sai da página como uma aba, atrás da aba 

tem a parte como se fosse das costas do urso e na prateleira um ursinho pequeno 

com a palavra surpresa escrita acima de sua figura.  

Também, é preciso perceber o quanto as abas tornam o livro interessante e 

interativo, já que a criança é convidada a abrir a aba, seja por curiosidade ou pelo 

interesse em saber aquele algo a mais, uma surpresa. Sendo assim, Lima (2013, p. 

24-25) descreve de maneira breve a utilização de abas nos livros: 

Os mecanismos que utilizam abas são usados desde o século XIV. 
Eles tiveram particular importância em livros de anatomia, onde o 
leitor teria acesso a imagens em camadas do corpo humano virando 
as abas ilustradas de papel, como no livro de Andreas Vesalius 
publicado em 1543, De humani corporis fabrica libroru. No século 
XIX, os editores começaram a publicar livros voltados para o público 
infantil. A partir de então, os mecanismos de pop-up foram 
amplamente usados por seu poder de entretenimento 

Ao passar as páginas seguintes, temos o texto na parte superior esquerda 

indicando, em letras grandes, “Ninoca enfeita a casa”. Assim, do lado esquerdo está 

Ninoca, segurando um sino amarelo na mão. Na sua frente está uma caixa azul, que 

pode ser aberta pelo leitor, pois ela parece ter duas abas, como uma caixa, mas 

apenas uma delas pode ser levantada. Ao abrir a aba, vemos enfeites de Natal: 

duas bolinhas douradas reluzentes e dois enfeites em vermelho metálico, esses 

enfeites chamam a atenção pela sua pintura e brilho. Logo que abrimos as outras 

páginas, avistamos uma árvore de Natal que ocupa toda a página. Ela é verde, com 

tronco marrom e está dentro de um vaso vermelho.  
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Ao decorrer das páginas, já é hora de dormir. Ninoca está vestindo um pijama azul 

com bolinhas pretas, do lado esquerdo, vemos a cama de Ninoca na cor marrom, 

com lençóis e travesseiro brancos e uma coberta quadriculada nas cores amarela, 

vermelha, preta, azul e branca. Para a surpresa do leitor, podemos abrir a coberta e 

descobrir o que há debaixo: ao abrir encontramos um ursino panda em preto e 

branco. O passarinho está pousado na cama com a inscrição ao seu lado “piu-piu”. 

Há, também, uma janela com cortinas verdes com flores amarelas de miolo 

vermelho. Essas cortinas são abas que quando abertas mostram o vidro da janela 

por onde podemos ver o céu, mostrando uma noite com cinco estrelas prateadas 

brilhantes e a lua pintada da mesma maneira. 

Ao virar a página, temos Ninoca vestida com calça e casaco de cor verde claro com 

detalhes laranja. Seu casaco é uma aba que pode ser aberta e dentro dele podemos 

ver a camiseta amarela, com uma escrita em preto EU (coração desenhado em 

vermelho significando “amo”) Natal.  A porta, do outro lado da página, é uma aba e 

quando abrimos enxergamos os amigos de Ninoca.  

Temos a ideia de que o livro acaba por aí, mas eis que surge uma aba que é uma 

página inteira. A página da porta é uma grande aba que quando aberta se 

transforma em duas novas páginas, que se juntam à página onde já estava Ninoca. 

Na página do meio, temos uma grande árvore de Natal, que é a mesma que já 

estava na casa de Ninoca, só que agora ela possui uma aba vermelha em formato 

de vaso com uma seta apontada para baixo, quando puxamos essa aba, luzes 

brilhantes aparecem. 

Na leitura de Feliz Natal, Ninoca! o que nos surpreende são as imagens ocultas nas 

abas, que sutilmente nos convidam a interagir, abrindo-as. No livro, podemos 

observar a presença de vários símbolos natalinos como os pacotes de presentes, 

cartões, doces natalinos, velas, enfeites brilhantes, árvore de Natal, estrela, meia 

para receber os presentes. Ainda, as cores das ilustrações e o modo como o texto 

foi escrito remetem ao universo infantil. Predominam, também, as cores verde, 

vermelho e amarelo, com pinturas metalizadas em dourado, prateado, vermelho, 

verde e azul. Alguns símbolos são característicos dos países do hemisfério norte, 

em que na época do Natal é inverno, mas vemos algumas adaptações para as 
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festas natalinas brasileiras. O livro foca o espírito natalino no encontro entre amigos 

e a preparação deste encontro, com suas surpresas e guloseimas. 

Para entender as possíveis relações entre a análise semiótica do livro e as 

interações vivenciadas pelas crianças, apresentaremos a seguir uma breve síntese 

sobre os regimes de interação. 

Regimes de interação 

Os regimes de interação correspondem aos modos de agir dos actantes a partir de 

dois grandes modos de estar no mundo. São eles o fazer ser (modo de existência) e 

o fazer fazer (modo de ação) (FECHINE e NETO, 2010, p. 5). Os modos de ser e 

estar no mundo não são fixos, não obedecem a uma sintaxe rígida resultando assim 

em efeitos de sentidos únicos e imprevisíveis. Os regimes de interação são: 

programação, manipulação, ajustamento e acidente. 

Os regimes da programação e da manipulação são dois regimes que já eram 

amplamente estudados na teoria semiótica discursiva, enquanto que os regimes do 

ajustamento e do acidente foram propostos mais recentemente por Landowski 

(2009). O autor, ao descrever esses regimes, mostra-os tanto do ponto de vista 

teórico como com exemplos práticos da vida cotidiana. 

O regime da programação, segundo Landowski (2009, p. 19), é definido pela 

operação do “fazer ser”. Nesse regime, como o próprio nome indica, há uma 

programação para que a interação ocorra. Essa programação inclui procedimentos a 

serem seguidos em uma determinada ordem. Assim, sua regularidade é de ordem 

comportamental. Esse regime pode ser compreendido como um caminho em círculo, 

um caminho previsível sem perturbações e desvios (LANDOWSKI, 2010). É um 

regime que não possui riscos, pois já está tudo pré-determinado, sendo que como o 

papel do actante é pré-determinado, seu comportamento também será, resultando 

daí uma regularidade das ações realizadas. 

O regime da manipulação, conforme Landowski (2009, p. 29), é definido pela 

operação do “fazer fazer” baseando-se no princípio da intencionalidade. A 

manipulação pode ser assumida através de quatro estratégias diferentes: pela 
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sedução, pela intimidação, pela provocação e pela tentação, dependendo de como o 

manipulador tentará fazer com que o outro realize aquilo que ele deseja.  Neste 

regime, o manipulador constrói a sua competência de tal modo a conduzir o 

manipulado a fazer determinada ação através de diferentes estratégias, como as 

explicitadas anteriormente. 

O regime do ajustamento, para Landowski (2009, p. 45), é definido pela operação do 

“fazer fazer”, mas atua de maneira diferente para chegar ao seu objetivo. Ele se 

utiliza da interação do fazer sentir, fazer crer por meio do contágio, da persuasão 

das ideias, de fazer sentir que um deseja para levar também o outro a desejar. O 

regime do ajustamento busca através das relações sensíveis, que unem o sujeito ao 

objeto, à satisfação das necessidades particulares.  

O regime do acidente, segundo Landowski (2009, p. 61), é definido pela operação 

do “fazer ser”. É o que acontece de imprevisto no regime de interação por 

programação, é o que foge à regra, o novo, o inesperado. Como denominado por 

Landowski, é o regime do puro risco, porém é mais amplo na produção de sentido 

justamente por essa relação de incerteza. O acidente é sempre o cruzamento de 

duas trajetórias não podendo identificar sua causa (regularidade), nem finalidade 

(intencionalidade) (FECHINE E NETO, 2010, p. 8). 

Os regimes de interação estão assentes sobre alguns princípios. A programação 

está baseada no princípio da regularidade, a manipulação no princípio da 

intencionalidade, o ajustamento no princípio da sensibilidade e o acidente no 

princípio da acidentalidade (PILLAR, 2012, p. 18).  

Cada um desses diz respeito a como agimos e interagimos com e no mundo, sendo 

que eles não se dão de maneira estanque e podem se intercambiar. Dessa forma, a 

relação entre um e outro não é de incompatibilidade, mas sim de relações que vão 

se envolvendo podendo passar de um a outro.  

A interação das crianças com o livro Feliz Natal, Ninoca! 

Através da pesquisa desenvolvida no mestrado (EVALTE, 2014) que teve como 

objetivo geral entender como se dá a interação da criança com o livro infantil da 
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categoria livro-brinquedo, traremos para discussão algumas das falas das crianças. 

Desse modo, começaremos por situar a pesquisa e logo seguiremos a com a análise 

dos regimes de interação percebidos na relação das crianças com o livro.    

Para a pesquisa, foram selecionados três livros-brinquedo onde se fez uma análise 

semiótica enfocando o que e como eles se mostram, bem como os sentidos que são 

convocados para produção de significação. Após, foi realizado um estudo 

exploratório com um grupo de crianças de educação infantil, buscando conhecer que 

tipo de interação elas estabelecem com os livros.  O estudo compreendeu três 

encontros, cada um envolvendo a leitura de um dos livros. A seguir, abordaremos as 

interações das crianças com o livro “Feliz Natal, Ninoca!” enfocando os regimes de 

interação (propostos por Landowski e Greimas) que foram percebidos nesse 

encontro.  

Análise do encontro com o livro Feliz Natal, Ninoca! 

Quando começamos o encontro, foi possível perceber, não só pelas falas, mas 

também por seus gestos e pela maneira como manipulavam o livro, que a turma já 

conhecia o livro, eles estavam perseguindo um caminho já trilhado, já sabiam o que 

iriam encontrar e por esse motivo não pensavam em olhar outras partes que não 

fossem as abas. Esse percurso foi regido pelo regime da programação, pois o livro 

apresentado já era conhecido pelas crianças. Elas já sabiam onde se encontravam 

as surpresas escondidas pelas abas. Por causa da familiaridade já tinham um roteiro 

traçado para interagir com o livro, e, dessa forma, mantiveram uma linha de 

regularidade. 

Ao virar as páginas, não se deixam levar pela emoção, pela busca de sentido. Elas 

estavam pré-programadas para irem atrás daquilo que já supunham conhecer e 

trilharam o mesmo caminho, não buscando encontrar algo novo. 

No regime da programação há procedimentos de ordem comportamental a serem 

seguidos, sem perturbações, no entanto houve uma quebra. Algo no caminho já 

trilhado não foi igual e aquilo que parecia previsível se desacomoda, inquieta. É aí 

que a busca começa, pois as crianças sabem o local de determinados objetos e 

quando vão procurá-los, não estão mais lá. Por quê? 
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Ana – No nosso livro não tem isso, referindo-se a aba de urso. 
Maria – Tá rasgado, o nosso. 
Pesquisadora – É por isso que temos que cuidar se não rasga. 
Ana – Cadê a lanterna? 
Adriana – Que lanterna? 
Ana – Tinha uma lanterna aqui. Aponta ainda para página onde 
estavam anteriormente. 
Sérgio – Olha o que ela tem aqui no bolso. (Referindo-se a Ninoca) 
Pesquisadora – O que ela tem no bolso? 
Maria – Moeda. (Excerto retirado de EVALTE, 2014) 

Quando estávamos no regime da programação não se buscava nada, a não ser um 

caminho já trilhado e quando passamos por uma ruptura desse, busca-se uma 

explicação, um sentido para aquilo que não se esperava. É dessa busca que emerge 

o sentido. Quando Ana descobre que aquele caminho que estava acostumada a 

percorrer se transformou, ela passa a analisar todo o contexto do livro. E isso acaba 

influenciando os outros colegas, que constatam que há outras possibilidades em 

meio a um caminho já conhecido. Essa quebra no regime da programação é 

conhecida como o regime do acidente. Esse convoca a uma experiência que irrompe 

daquele momento monótono, que era justamente o que acontecia quando as 

crianças estavam apenas apreciando aquilo que já conheciam. 

Ainda, nesse encontro, foi possível evidenciar que por trabalharem em grupos de 

três e quatro componentes por livro, já que tínhamos dois livros disponíveis, eles 

passaram pelo regime do ajustamento, em que a interação se dá por uma espécie 

de contágio entre as ideias dos envolvidos. Em um grupo de maneira mais tranquila 

do que no outro. 

O grupo onde estão Sérgio, Maria e Ricardo já passou para folha 
seguinte. Eles sem combinação acabaram montando um esquema 
para apreciação do livro.  Sérgio, que está no meio do grupo, vira a 
página, Maria e Ricardo exploram as páginas a procura das abas a 
serem abertas. Eles deslizam a mão sobre a página para ver se não 
se esqueceram de nenhuma. (Excerto retirado de EVALTE, 2014) 

Logo o outro grupo composto por Ana, Alessandra, Gustavo e Adriana passa para 

mesma página e fazem a caçada pelas abas. Esse grupo não teve uma constituição 

sólida de posições. Alessandra ficou um pouco mais distante. Ana que estava mais 

no centro ficou de posse do livro, mas todos viravam todas as abas e ajudavam a 
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virar a página ou, quando ainda não tinham acabado, impediam que o grupo 

passasse para a outra. 

Foi possível perceber que no primeiro grupo a interação se deu de maneira sensível, 

já que os componentes se ajustaram não só pelos seus interesses, mas deixaram-se 

perceber enquanto componentes e o quanto cada um, com uma função, contribuiria 

para o andamento do trabalho. No outro grupo, por ter um componente a mais, que 

ficava um pouco mais distante do livro, desestruturou-se, de certa forma, o 

estabelecimento de papéis no grupo. Outro ponto forte foi que, nesse último grupo, 

não havia um ajustamento entre aquilo que todos queriam, um objetivo em comum, 

pois Alessandra queria ler a história e os outros participantes, por não saberem ler, 

não estavam interessados na leitura.  

Dessa forma, faz-se importante perceber que quando há um interesse comum é 

mais fácil fazer com que um grupo se apoie e consiga um querer de forma unificada, 

onde cada um cede de maneira determinada para que se atinja um objetivo. Nunes 

(2013, p.98) fala em ato solidário, quando colocamos mais de um leitor frente a um 

texto e buscamos a produção de sentidos. 

Ao passar da interação para a contação da história, vários momentos foram 

expressivos para entender quais regimes circulavam em torno dessa prática, mas a 

descrição, logo abaixo, resume um pouco dos acontecimentos. 

Pesquisadora – E lá na loja... olha quanta coisa Ninoca encontra na 
prateleira! 
Alessandra – Fica de joelhos e mostra a aba do urso dizendo: “O 
ursinho” 
Pesquisadora – O que tem atrás do ursinho? Um outro ursinho 
pequeninho. 
Alessandra não se contém e fica de pé para tocar na aba. Peço para 
que ela sente porque senão os colegas não enxergam. Vou tentando 
utilizar a estratégia de ler a história e perguntar para eles o que há 
debaixo de cada aba, mas muitos não se aguentam e acabam 
levantando para mostrar ou manipular a aba que eu estou a falar. 
(Excerto retirado de EVALTE, 2014) 

Na relação das crianças com o livro, percebemos, inicialmente, que as interações 

diziam respeito ao regime da programação por conhecerem o livro e procurarem 

seguir um percurso regular. No entanto, surge um imprevisto que faz com que as 

crianças olhem o livro de outro modo. Aqui percebemos o regime do acidente.  
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Houve, também, interação por ajustamento quando as crianças influenciaram-se 

mutuamente.  

Quando fomos à contação de história com a leitura do livro pela pesquisadora, a 

situação mudou. A pesquisadora, ao propor a leitura do livro-brinquedo não se deu 

conta de que estava propondo algo linear, regular que não permitia uma quebra, que 

não deixava ir além. Após vários acidentes de percurso, como não entender o 

porquê as crianças não conseguiam seguir em frente, sem tocar o livro. Não 

percebeu naqueles momentos que o regime de sentido da união convocava os 

actantes, por meio de estímulos sensoriais, a buscar o sentido através do toque, da 

abertura das abas, da descoberta tanto das crianças como da pesquisadora, de 

novos sentidos para aquele livro conhecido por ambas as partes. 

Mesmo não entendendo, naquele momento, as duas partes foram, aos poucos, se 

ajustando e encontrando os meios para que tanto um como o outro pudesse 

satisfazer os seus desejos em torno do livro-brinquedo.  

Ao pensar nessa situação em sala de aula, é possível entender porque muitas vezes 

deixamos de levar o novo, aquilo que tira-nos da zona de conforto, porque está fora 

daquela regularidade que não impõe riscos, onde tudo deveria andar de maneira 

“redonda”, programada, sem acidentes. Mas não estamos propondo que levar um 

livro novo a cada dia para a sala de aula resolveria esse fato. A questão está em 

como propomos a interação baseado no compromisso, com ou sem riscos, na busca 

por sentido. 

Considerações 

Ao pensarmos na leitura de imagem não há como não pensar nela como parte 

fundamental para o ensino, principalmente na atualidade, aonde somos expostos a 

todo tipo de imagem em todos os lugares. Ao pensar na formação integral da 

criança, é preciso observar que muitas mudanças estão ocorrendo em nosso 

cotidiano. Seja a tecnologia, os modos de ser criança e de ser adulto, a constituição 

familiar, tudo isso precisa ser refletido, e também levado para a sala de aula. Como 

Paulo Freire, Ana Mae e outros pensadores colocaram, a importância de se levar em 
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conta o contexto em que a criança/pessoa está, é fundamental, pois é a partir daí, 

dos costumes e tradições, que ela dá significado  ao que está vendo, aprendendo. 

A mediação da leitura do livro infantil entra como um caminho que busca evidenciar 

as qualidades sensíveis da imagem, tendo ela não só com repetição do verbal ou 

mera ilustração. Desse modo Nunes (2013, p. 66) fala sobre ler a imagem; 

Ler a imagem torna-se, assim, uma ação de desconstrução e 
reconstrução da imagem, buscando entender como a sua 
materialidade, o modo de organização das formas no espaço, e suas 
cores produzem sentido. Assim, compreendemos, que para tornar 
mais complexa essa etapa inicial da leitura além de identificar 
elementos de uma narrativa e a ordenação dos fatos, a leitura do 
texto imagético precisa buscar a relação entre os elementos que a 
constituem, o que pode nos levar à construção de efeitos de sentido 
por meio de nosso olhar. 

Educar as crianças para um olhar mais atento e sensível é o que se propõe quando 

falamos em mediação. Mediar a leitura de imagem é fazer perceber que muito além 

de mero complemento a imagem propõe infinitas leituras que vão ser construídas na 

relação imagem e leitor, mas esse leitor precisa de um caminho que possibilite que 

ele vá além. Assim, esse mediador terá a tarefa de instigar o aluno a olhar, olhar de 

modo sensível buscando ver aquilo que normalmente não enxergamos, Nunes 

(2013) propõe que mediar é: 

[...] o ato de mediar permite qualificar a capacidade do ver por meio 
de uma interação que envolve tanto as imagens que nos são 
apresentadas quanto os diferentes olhares que para elas se voltam, 
buscando atribuir-lhes significado numa interação solidária. Mediar é 
estabelecer, portanto, uma interação social que não está baseada na 
transmissão de sentidos a partir do que se vê, mas na produção de 
significados que surgem como consequência da imagem e dos 
olhares que para ela se voltam. 

Dessa maneira, a proposta de leitura do visual do livro infantil na escola se faz 

importante por proporcionar uma reflexão acerca daquilo que estamos vendo. Essa 

prática possibilita também que se possa fazer uma escolha mais adequada dos 

livros para o grupo que se deseja contar a história, e ao fazer essa leitura, 

possibilitamos, da mesma forma, uma aprendizagem para nossos alunos mostrando 

a relevância de compreender uma imagem e não somente apenas enxergá-la. 
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