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Resumo: O projeto de pesquisa “Formação do leitor: o processo de mediação do 
docente” busca investigar processos de leitura de textos contemporâneos de 
literatura infantil e a articulação entre os sistemas de linguagem ali presentes e, por 
meio da proposição de estratégias de mediação, qualificar a interação entre objeto 
de leitura e sujeito leitor. Assim, esta comunicação tem como objetivo relatar a 
aplicação de um roteiro de leitura para o livro O Beijo, escrito e ilustrado por Valérie 
D’Heur (2005). A organização do roteiro segue princípios metodológicos propostos 
por Cosson (2006), Saraiva (2001) e Saraiva e Mügge (2006) e almeja focar a 
relação entre visualidade e palavra. Esse roteiro foi aplicado com um grupo de 
crianças de educação infantil, com idade entre 5 e 6 anos e destacam-se, nessa 
comunicação aspectos observados que se referem à leitura das crianças a partir dos 
códigos presentes no livro. 
 
Palavras-chaves: mediação, roteiro de leitura, educação infantil.  
 
1 Introdução 
 
 O projeto de pesquisa “Formação do Leitor: o processo de mediação do 
docente”, desenvolvido na Universidade de Caxias do Sul, busca investigar como a 
mediação do professor pode auxiliar crianças em fase inicial de escolarização a 
interagir tanto o código escrito quanto o pictórico, em textos literários infantis 
contemporâneos. Inicialmente, formou-se um corpus baseado em observações de 
sala de aula e de bibliotecas escolares. Esse material foi analisado e, tendo como 
suporte estudos teóricos e metodológicos, busca-se formular roteiros de leitura que 
possibilitem ao docente e ao discente qualificar a relação entre o leitor e objeto de 
leitura. O projeto também objetiva divulgar os estudos realizados aos professores de 
Ensino Fundamental, a fim de socializar os processos mediadores e, dessa forma, 
contribuir para a implantação da leitura literária nas escolas.   
 Esse estudo, em específico, discute a aplicação do roteiro de leitura do livro 
de literatura infantil O Beijo, de Valérie D’Heur (2005). A aplicação foi realizada com 
crianças da Educação Infantil, com idade entre 5 e 6 anos, e tem como objetivo 
analisar a leitura das crianças por meio dos códigos presentes no livro – palavra e 
imagem – e o papel de mediação da pesquisadora.   
 Antes de iniciar a análise, são apresentados alguns aspectos relativos à  
criança dessa faixa etária. Segundo Carretero (2002, p.29), a criança entre 2 e 7 
anos está na primeira parte do estágio das operações concretas, o período pré-
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operatório. Nessa fase ela irá desenvolver todas as capacidades alcançadas no 
período anterior, o sensório-motor, mas ainda não realizará operações lógicas, que 
serão conquistadas no estágio posterior. No período pré-operatório, a linguagem 
desenvolve-se bastante, de modo que auxilia em aquisições posteriores. A 
linguagem, de acordo com Carretero, faz parte da função semiótica, que se refere à 
representação dos objetos ou acontecimentos e não está limitada somente a 
linguagem verbal, mas também às representações do desenho, das imagens 
mentais, do jogo simbólico (2002, p. 30). Nesse período, as crianças têm uma 
compreensão muito mais limitada da realidade e costumam confundir os aspectos 
objetivos com os subjetivos, por exemplo, atribuindo vida a objetos inanimados. Em 
relação à compreensão de textos, Carretero argumenta que “a compreensão de um 
texto é um resultado tanto das características do próprio texto como da atividade 
cognitiva que a pessoa utiliza para compreendê-lo” (2002, p. 52). Ainda segundo o 
autor, numa postura construtivista piagetiana, a compreensão de uma narrativa 
implica elaboração de uma representação daquilo que se lê. Nessa representação 
do lido, a criança realiza inúmeras inferências sobre os personagens, suas 
intenções, seus objetivos. Ressalta ainda que criança e adulto agem da mesma  
forma e que a única diferença está na quantidade de conhecimentos prévios  
necessários para se apropriar do texto. E, como a criança é um ser social, na 
interação com o texto na construção vai se valer dos seus conhecimentos prévios e  
concepções do mundo, já que está inserida numa comunidade com cultura, 
costumes, elementos diferenciados e específicos. Nessa perspectiva, é fundamental 
a mediação do professor, que auxilia a criança no processo de construção de 
sentidos para textos que vão além da proposta semântica e estrutural conhecida 
pelos estudantes. O texto, monitorado pelo docente, atua, pois, como meio para a 
aquisição de vivências e de conhecimentos ainda ignorados. 
 
 
2 Caracterizando o livro 
 
 Antes de discorrer sobre o roteiro, é essencial que se caracterize o livro e a 
forma como é constituído.  Em primeiro lugar é necessário que se perceba O Beijo 
(2005) como uma narrativa híbrida, ou seja, que tem como suporte a linguagem 
verbal e a linguagem visual, ambas construídas pelo mesmo autor. Essa qualidade 
requer do leitor um olhar que se volte tanto para a palavra quanto para a ilustração, 
vendo o livro como uma unidade semântica, em que os dois sistemas contribuem 
para a construção e, conseqüentemente, para a compreensão da narrativa.  
 Palavra e imagem aparecem juntas. A cada dupla de páginas são dispostas 
de forma harmônica, sendo que a imagem domina o primeiro plano. Mas o sentido 
do texto não está diretamente ligado à disposição dos elementos na página e sim às 
compreensões que vão sendo construídas a partir da leitura de ambos os códigos.  
 Na narrativa O Beijo (2005), tem-se a história de um filho que fica triste, pois a 
mãe saiu sem lhe dar um beijo. Então, ele sai à procura de alguém que possa dar-
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lhe um beijo que substitua o da mãe. Essa procura permeia toda a narrativa até o 
momento em que o filho descobre que pode dar um beijo em alguém e que isso é 
tão gostoso quanto ganhar um.  
 A palavra nessa obra não pode ser vista de forma isolada, pois só ela não é 
capaz de atribuir um sentido total ao texto. O código verbal conta a história, 
deixando ainda muitas lacunas. Por exemplo, em relação ao personagem, não há 
uma definição de quem seria esse ser que ficou sem o beijo. É a partir da imagem 
que o leitor poderá descobrir que se trata de um pássaro. A idade desse pássaro 
também não é esclarecida, nem pela palavra, nem pela imagem. O que se pode 
deduzir é que se trata de uma criança, porque traz algumas idéias imaturas, como 
pensar que o rinoceronte não pode beijá-lo, porque a bochecha do pássaro é muito 
pequena para o beijo do rinoceronte e só uma parte do beijo ficará nela, a outra 
ficará perdida no ar. Deduz-se que é um filhote pelo fato de o pássaro sentir a 
carência do beijo da mãe, o que demonstra uma dependência do personagem. Mas 
essa postura vai se dissipando no momento em que o pássaro procura alguém para 
lhe dar um beijo, indo em busca da resolução de seu problema e, mais ainda, 
quando encontra a solução, mudando o foco do problema e descobrindo que, ao 
invés de ganhar o beijo, ele pode dar um beijo. Outras questões que a palavra não 
responde é a do lugar em que acontece a narrativa. Embora, o personagem cite o 
nome de animais, como o rinoceronte, a avestruz, a girafa, o que se pode ter é uma 
idéia de onde acontece a história – um lugar em que vivem animais selvagens, 
possivelmente na África, que esses animais são mais comuns. A palavra também 
não fala sobre o tempo transcorrido entre o início da narrativa e a sua resolução. A 
hipótese de que se passa um dia é tida a partir da observação do céu, que vai 
mudando de tonalidade gradualmente, conforme a narrativa evolui. A cor do céu 
altera-se de amarelo alaranjado, na página em que a mãe está se despedindo do 
pássaro: “Toda a vez que a mamãe sai, é a mesma história.” (D'Heur, 2005, p. 1-4)1, 
para um azul esmaecido entre o branco das nuvens (páginas  5 a 16) e depois vai se 
transformando em um azul mais escuro entre as páginas 15 e 26. Essas mudanças 
sinalizam, possivelmente, a passagem de um dia. Pela manhã, ainda com o sol, a 
mãe sai. Pela tarde, o sol já está declinando, a mãe volta. 
 Essas são algumas das possibilidades de leitura da palavra e da ilustração, o 
que comprova que o domínio das duas linguagens é essencial para que se possa ler 
a narrativa como um todo. 
 
 
3 Caracterizando o roteiro de leitura 
 
 Os roteiros de leitura elaborados no projeto de pesquisa seguem princípios 
metodológicos de Saraiva (2001) e Cosson (2006) e estão divididos em etapas: 
motivação, leitura compreensiva e interpretativa e transferência e aplicação. Esses 
                                                 
1 Como a obra de D’Heur (2005) não apresenta número nas páginas, considero como primeira página aquela em 
que é apresentada a ficha catalográfica. 
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roteiros não são modelos estanques, mas servem de base para que o professor 
caminhe no processo de mediação. Serão apresentadas e analisadas, a seguir, 
algumas atividades que foram realizadas na aplicação do roteiro do livro O Beijo.  
 
 O roteiro inicia pela motivação, em que são desenvolvidas atividades que 
predisponham o aluno para a leitura do texto. No caso desse livro, aplicado à  
Educação Infantil, as atividades com o texto se pautam no ludismo. 

Foram realizadas duas atividades de motivação: a primeira, uma brincadeira 
em que as crianças se colocavam em roda e uma delas permanecia no meio, de 
olhos vendados. Um colega se dirigia a esta que estava de olhos vendados e lhe 
abraçava e ela deveria adivinhar quem foi o colega que lhe abraçou. Este seria o 
próximo dentro da roda. 

A segunda atividade está relacionada à descoberta dos animais. O 
pesquisador levou para a sala diversos livros de animais e deixou que as crianças 
olhassem livremente. Após, solicitou que eles descobrissem as aves, que estavam 
nos livros, enfatizando o lugar onde moravam os pássaros.  

As atividades de motivação desenvolvidas serviram não só para introduzir a 
criança na história, mas também para ajudá-las a pensar em algumas questões que 
foram retomadas ao longo do trabalho. Na primeira atividade, procurou-se focar a 
questão do afeto, presente na obra por meio do personagem que sente a carência 
da mãe e busca alguém que supra essa falta. Já a segunda atividade tem um foco 
maior nas questões da observação, da comparação e da análise, pois as crianças 
observaram enciclopédias sobre animais e posteriormente essas informações que 
adquiriram foram reutilizadas, transformando-as em conhecimento.   

Depois das atividades de motivação, acontece a etapa da leitura 
compreensiva. Essa leitura aconteceu em dois momentos distintos. No primeiro, as 
crianças ouviram a história, sem que pudessem ver as ilustrações. Depois de ter 
lido, a pesquisadora questionou a turma sobre quem seria esse personagem que 
ficou sem o beijo, como ele poderia ser, em que lugar acontece a história, quanto 
tempo passa, para quem o personagem pede o beijo, em quem ele dá o beijo. As 
crianças responderam às perguntas espontaneamente e, depois, a pesquisadora 
partiu para o segundo momento, quando as crianças foram divididas em dois 
grupos, e cada grupo recebeu um livro da história para observar. Por meio dessas 
observações, puderam conhecer os personagens, o aspecto do livro, a composição, 
entre outros elementos. A pesquisadora, então, questionou-os novamente sobre os 
personagens, o lugar, a solução encontrada pelo pássaro, quem o ajudou e 
comparou essas respostas com aquelas dadas anteriormente.  

A etapa da leitura é essencial. Nessa obra é possível trabalhar o livro sob dois 
enfoques: o da palavra e o da palavra/ilustração. Esses dois momentos 
possibilitaram uma análise do livro em que as crianças perceberam que, sem ver as 
imagens, alguns dados eram vagos e isso ajuda tanto professor quanto aluno a 
perceberem a importância das ilustrações na obra de literatura infantil, as quais não 
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estão simplesmente adornando o livro, mas o carregam de sentido e compartilham 
com a palavra o poder de significação.  

A segunda etapa da leitura compreensiva corresponde às atividades 
propostas para que os alunos percebam a construção da narrativa, utilizando a 
linguagem verbal e a não-verbal. Esse estudo está ligado às análises de 
personagem, tempo, espaço que precisam ser estudadas para que se entenda a 
narrativa, vista como o espaço de mudança do personagem que passa de um 
estado inicial para um estado final, movido por um desejo/ querer (Saraiva, 2001). 
Não é necessário que o aluno saiba que está estudando personagem, tempo, 
espaço, mas que o professor tenha consciência daquilo que está fazendo e da 
relevância desses dados para a construção do sentido da obra.  

O roteiro de O Beijo iniciou-se com uma brincadeira de imitação que revivia os 
personagens da história e ajudava os alunos a verem quem eram esses 
personagens e os papéis que eles desempenhavam na narrativa. Depois da vivência 
lúdica, a turma foi dividida em quatro grupos e cada grupo recebeu os desenhos de 
animais da história em primeiro plano: o pássaro, a mãe pássaro, o rinoceronte, a 
avestruz, a girafa e o tigre. Eles foram questionados se esses animais faziam parte 
da obra estudada. A tarefa de cada grupo era organizar os animais recebidos na 
ordem em que eles foram aparecendo na história. Essa atividade auxiliou os alunos 
na compreensão do papel de cada personagem na narrativa e, principalmente, da 
trajetória que o pássaro faz em busca do beijo e que vai terminar com a descoberta 
dele de que dar um beijo é tão gostoso quanto ganhar um. Após essa atividade, a 
pesquisadora propôs uma conversa, pensando qual dos animais havia aparecido 
mais vezes junto com o pássaro e o significado desse fato. 
 Na atividade que propunha o estudo do tempo, utilizou-se técnica de pintura 
com têmpera. Primeiramente, os alunos foram estimulados a pensar em como é o 
céu pela manhã e como é pela tarde, em quais as diferenças que podem ser 
percebidas ao longo do dia (cor, tonalidade, aspecto, luminosidade). Depois de 
pensarem a respeito dessa questão, foi proposta uma atividade com têmpera. Cada 
aluno recebeu uma folha dividida ao meio. Na primeira parte, eles deveriam pintar o 
amanhecer. Na segunda parte, eles pintariam o entardecer. Seguindo a atividade, 
voltou-se ao livro para que os alunos percebessem como é demonstrada a 
passagem do tempo na narrativa. Eles observaram a história novamente e 
começaram a perceber que a cor do céu mudava. Após algumas indagações a 
respeito de quais mudanças foram observadas, a pesquisadora propôs que as 
crianças pintassem dois momentos diferentes da história. O primeiro na página em 
que o pássaro diz: “Todo dia é igual...” e, o segundo, na página em que o pássaro 
diz: “É tão gostoso dar um beijo...”. A partir da observação dessas duas páginas é 
possível concluir que ocorre uma mudança na tonalidade do céu e essa alteração é 
um indicador da passagem do tempo na história, dado que não é revelado na 
palavra. 
 A terceira etapa do roteiro consiste na transferência e aplicação de 
conhecimentos veiculados na obra em questão. Uma das atividades de transferência 
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realizadas foi a construção de uma nova história, a partir dos quatro momentos da 
narrativa: início, carência/conflito, solução e conclusão. As crianças criaram um 
personagem, localizado em um espaço e tempo. Esse personagem tinha um conflito 
a ser resolvido e buscou solucioná-lo. Depois da criação da história, as crianças 
realizaram a confecção do livrinho utilizando técnica de giz e têmpera.  
 Por meio dessa atividade de transferência, foi possível trabalhar, além da 
imaginação, as microsseqüências (Saraiva, 2001) que constituintes das narrativas. 
Essa seqüência auxilia a criança a perceber a mudança que ocorre com o 
personagem e que transforma o pássaro, no caso do livro de D’Heur, de um ser 
carente e temeroso em um indivíduo autônomo que busca soluções para os seus 
problemas. A transferência dessas idéias para outra história, criada por eles 
mesmos, contribui para a assimilação desses esquemas e para o surgimento de 
novas questões, momento em que se sai da obra e se extrapolam os horizontes dos 
leitores. 
 
4 Análise da aplicação  
 
 Com base na aplicação do roteiro, serão tecidas algumas considerações a 
respeito dos resultados obtidos.  

Acredita-se ser de grande importância a mediação de leitura através de 
roteiros de leitura, pois eles possibilitam um trabalho mais efetivo com o texto 
literário, como pôde ser percebido nas falas das crianças que revelou satisfação e 
estreita ligação com a obra. 

Inicialmente as crianças identificavam a ave com uma galinha, mas, durante o 
processo de mediação, vão adquirindo segurança para olhar o livro e reconhecer os 
outros animais, perceber que as expressões do pássaro mudam de acordo com os 
sentimentos que ele expressa, que a cor do céu muda durante a narrativa e que isso 
significa passagem de tempo, que o lugar em que acontece a história não está 
definido, mas pode-se criar hipóteses. Essas percepções são fruto de um trabalho 
que possui embasamento teórico-metodológico e que foi pensado inúmeras vezes, 
ou seja, trabalhar uma obra literária é algo que exige dedicação. 
 Na motivação, pôde-se sentir o grande interesse da turma em observar os 
livros de animais. Eles gostaram muito de ver bichos diferentes, descobrir do que se 
alimentam, onde moram, como vivem. Ficaram surpresos com a quantidade de aves 
que os livros apresentavam e como elas eram diferentes.  

O momento da leitura também foi interessante. Ao questioná-los sobre o lugar 
em que poderia acontecer a história, um menino disse que deveria ser em uma 
pedra. Então, ele foi perguntado sobre o porquê daquela hipótese, ao que ele 
respondeu: “Porque bicho sempre mora em pedra, areia”. Nesse momento, ele 
pegou o livro nas mãos e exclamou: “Eu falei que era na pedra!”. Esses, entre 
muitos outros episódios, mostram a riqueza do pensamento das crianças.  

A idéia de que o personagem pássaro era uma galinha foi quase unânime. 
Isso demonstra de forma que as crianças têm um conhecimento enciclopédico 
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limitado e isso poderá ser modificado se a escola oferecer recursos diversificados. 
Algo que era, aparentemente, fácil foi difícil para os estudantes. A identificação do 
personagem ocorreu a partir daquilo que eles conheciam – a galinha. 

Outro elemento a ser destacado, refere-se ao fato de que as crianças 
conseguirem perceber aspectos da obra, como o tempo. Ao olhar o livro, disseram 
que na primeira página mostrada - “Toda vez que a mamãe sai, é a mesma história” 
(D’HEUR, 2005, p. 3) - é dia, e na segunda, “É tão gostoso dar um beijo quanto 
ganhar um beijo” (D’HEUR, 2005, p. 26), é de “tardezinha”. Isso prova que as 
crianças estão abertas aos novos conhecimentos e as discussões significativas são 
aproveitadas.  

O momento da transferência foi emocionante, pois discutiam sobre quem 
seria o personagem, onde iria morar, o que faria; todos atentos ao que o colega 
queria, reivindicando espaço para suas idéias, imaginando cenas e situações, para a 
nova história em que seriam autores e ilustradores. A atividade foi desafiadora. 
Alguns, porém, inicialmente, não gostaram da atividade, pois não tiveram as suas 
opiniões aceitas. No final, todos concordaram com a história do macaco e do coelho 
e se divertiram contando-a aos colegas das outras turmas. 
 
5 Considerações finais 
 
 O trabalho com o texto literário deve ser levado a sério nas escolas. Sabe-se 
que os professores, muitas vezes, não têm oportunidades para se aperfeiçoar, 
mesmo assim, a sala de aula precisa ser um espaço de instrumentalização para a 
leitura do texto literário. Desse modo, a obra é percebida e compreendida como 
objeto estético, com especificidades. O papel do professor, nesse processo, é 
mediar a interação do leitor com a obra, para que os estudantes passem a ver, ler, 
compreender e interpretar. Somente um trabalho ancorado em pressupostos teórico-
metodológicos que elejam o leitor como elemento central no processo de leitura 
pode auxiliar na ampliação de horizontes de recepção e produção.    

Na educação infantil, o processo não é diferente. O texto literário deixa de ser 
caminho para a doutrinação, em que se ensina comportamentos eleitos pelos 
adultos para assumir-se como um meio de auto-conhecimento, possível pelas 
descobertas individuais de cada sujeito.  

A análise da aplicação do roteiro numa turma de educação infantil mostra que 
a vivência com o texto literário pode ser diferenciada e deve iniciar antes mesmo da 
educação básica, pois quanto maior o contato das crianças com os livros, maior será 
seu repertório de leitura e, consequentemente, sua competência. Embora o trabalho 
com a educação infantil não seja igual ao da educação básica, porque se tratam de 
crianças ainda não alfabetizadas, é possível realizar atividades que desencadeiem 
discussões acerca da estrutura da obra, através de um viés lúdico. Reflexões sobre 
a estrutura levam ao entendimento da narrativa, por meio da palavra, das ilustrações 
e do conhecimentos que a obra aciona.  O professor, nesse processo, é aquele que 
dá pistas, mas questiona, criando condições para que o leitor mirim situe-se nesse 
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emaranhado de conexões, contribuindo para a sua formação como leitor e como 
indivíduo.  
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