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Resumo 

Nesse estudo, relata-se uma experiência de leitura mediada de textos narrativos da literatura 

infantil realizada com um grupo de dez alunos da quarta série do Ensino Fundamental do sistema 

de oito anos de uma escola da rede pública estadual no Rio Grande do Sul. Com base nessa 

experiência, destacam-se algumas ações fundamentais que devem ser realizadas pelo professor 

mediador de leitura. O gênero literatura infantil, por se constituir como um objeto de leitura 

híbrido, com elementos verbais e ilustrados, necessita de uma leitura mediada, considerando o 

leitor em formação. Para isso, realizaram-se nove encontros de leitura mediada, organizados a 

partir da Experiência de Aprendizagem Mediada proposta por Reuven Feuerstein. A análise desses 

nove encontros traz contribuições importantes ao papel do mediador no que diz respeito a algumas 

ações fundamentais para auxiliar o leitor em formação a desenvolver-se como leitor do texto 

híbrido literário. 

Palavras-chave: Leitura, mediação, competência leitora 

 

Abstract 

In this study a mediated reading experience using children’s literature narrative texts with a group 

of ten 4th grade students from a public state school in Rio Grande do Sul, Brazil is reported. Based 

on this some relevant actions that must be realized by the teacher, mediator of reading, are pointed 

out. Children’s literature as a textual genre because of his constitution as a hybrid reading object, 

built based on verbal and illustrated elements, needs reading mediation considering a learner in his 

development process. In order to set the mediated reading experiences nine meetings were 

organized following the Mediated Learning Experience proposed by Reuven Feuerstein. The 

analysis of these meetings brings some relevant contributions to the role of mediator concerning 

fundamental actions that may help a reading child to achieve the ideal reading development in 

relation to a hybrid text as children’s literature. 

Keywords: Reading, mediation, reading proficiency 
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O exercício da cidadania só é possível se se 

garante à pessoa o acesso aos saberes 

elaborados socialmente... 

(KUHLTHAU, 2002) 

 

Por que pensar a leitura do texto híbrido manifestado através de narrativas verbo-

visual? Por que buscar estratégias de instrumentalização do leitor iniciante para interagir 

com esses textos? De certa forma, a resposta a essa pergunta está na epígrafe deste texto. O 

mercado editorial brasileiro voltado para o público infanto-juvenil demonstra crescimento. 

No ano de 2010, segundo dados de pesquisa
1
 encomendada pela Associação Brasileira de 

Difusão do Livro, foram editados ou reeditados um total de 70.291.036 obras infantis e 

juvenis, contabilizando 14,87% da produção editorial em nosso país, perdendo apenas para 

os livros didáticos. No entanto, é possível observar nessa produção a dicotomia entre as 

funções pragmática e literária dessas obras. Quando há o predomínio da primeira, firma-se 

um compromisso com a transmissão de um conhecimento pronto, mesmo que 

editorialmente o título seja classificado como literário, perde a sua literariedade, aqui 

entendida como abertura à produção sensível de sentidos. E essa dicotomização afeta 

também o modo com que a leitura acontece. Entre o pedagógico ou utilitário e o prazeroso 

ou lúdico, a leitura na escola muitas vezes privilegia a primeira função. 

O predomínio dessa função vincula-se à história que une escola e leitura. Segundo 

Aguiar, a escola traçou como meta formar um sujeito “capaz de competir e ser um adulto 

de sucesso” (2006, p. 240). Assim, o livro assume o papel de agente cultural transmissor 

dos preceitos, e a sua leitura auxilia a alcançar o sucesso almejado. Ler torna-se 

instrumento de poder para que se possa ter acesso às regras sociais vigentes. E os textos 

transmitem regras, valendo-se de uma estrutura narrativa ou poética que permite, mesmo 

que erroneamente, a sua classificação como gênero literário. 

Escola, leitura e literatura são elementos que formam um conjunto coeso e que não 

pode ser ignorado. Para Soares (2006), a escolarização da literatura não deve ser 

condenada, pois não há como separar leitura literária e escola. O que há de ser feito é 

(re)pensar de que modo o texto literário existe no ambiente escolar com práticas de leitura 

que propiciam a produção de sentido ou a leitura que busca respostas prontas e transmite 

determinados preceitos e valores sociais. É, portanto, no modo com que as práticas de 

leitura acontecem que se amplia ou se delimita o acesso aos saberes do mundo. 

Para se ter acesso a esses saberes socialmente elaborados, impõe-se a necessidade de 

instrumentalizar os discentes a se tornarem sujeitos na leitura desses textos. Os resultados 

de avaliações como as do PISA (“Programme for International Student Assessment”, da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE), da Provinha 

Brasil, da Prova Brasil e do ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) denunciam as 

restrições do estudante brasileiro no que se refere às habilidades de leitura e corroboram a 

necessidade de investir na formação de leitores. De acordo com os resultados desses testes, 

os alunos têm dificuldade para ler até pequenos enunciados. Frente a esse quadro, aponta-se 

não apenas a necessidade de se investigar os processos de leitura, mas também de se 

investir na formação do leitor, seja professor, seja aluno.  
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Cabe, pois, ao ambiente escolar, entre as várias aprendizagens previstas, a da leitura. 

Trata-se de um momento marcante na vida de qualquer pessoa. É aquele em que se 

desvenda um mistério, descobre-se, como o menino João da história de Ruth Rocha – O 

menino que aprendeu a ver (1998) –, o que significam os misteriosos sinais que surgem por 

todos os lados ao longo do nosso dia. Não se tratam de desenhos facilmente significáveis, 

são traços que precisam ser cuidadosamente conhecidos um a um e que depois, aos poucos, 

são unidos para que se descubram diversas possibilidades de combinação e sentidos.  

Como num passe de mágica, certo dia, a pessoa descobre-se leitora. Torna-se capaz de 

decifrar um código que esconde muitos segredos, “segredos esses que não se desvendam 

apenas na decodificação, mas principalmente na interação com eles” (RAMOS; NUNES, 

2006, p. 45). O modo com que essa interação acontece depende do nível de fluência leitora, 

isto é, da capacidade de decodificar e de construir sentido a partir do que lê. 

O desenvolvimento da capacidade de leitura é um longo caminho a ser traçado, que se 

inicia na decodificação e almeja alcançar a compreensão do que se lê. Normalmente esse 

desenvolvimento está relacionado à leitura do código verbal. No entanto, ao pensarmos em 

um texto que reúne palavra e ilustração, o processo de leitura não pode ser compreendido 

somente a partir da palavra. É necessário, portanto, repensar a leitura considerando a 

decodificação e a compreensão de outros modos de comunicação, “não importando por 

meio de que linguagem” (MARTINS, 2006, p. 30). E se a leitura como processo é 

reconceituada, é preciso rever também o modo com que o ato de ler é ensinado. 

A discussão proposta neste artigo parte do texto literário infantil constituído de palavra 

e de ilustração e aponta estratégias para que esse texto seja lido sob a ótica de que tanto a 

palavra quanto a ilustração são passíveis de leitura, uma leitura necessária, para que o texto 

seja decodificado, compreendido e experienciado. Como norte para este estudo, temos os 

seguintes questionamentos: o que significa ter fluência em leitura quando se trata de um 

texto híbrido que reúne palavra e ilustração como, por exemplo, o texto literário infantil? E 

de que maneira essa fluência pode ser alcançada por um leitor ainda em formação? 

O que se deseja é, a partir das respostas a esses questionamentos, apontar caminhos 

para que mediadores de leitura — pais, professores — possam auxiliar na formação de 

leitores capazes de decodificar e de compreender os múltiplos modos de expressão que 

constituem o texto literário infantil, a fim de possibilitar à criança a vivência da leitura 

ficcional proporcionada por esse gênero textual como uma experiência emancipatória de 

fruição estética, tanto verbal quanto visual. 

 
 
1. A leitura do texto literário infantil: um texto híbrido 
 

Passivo, mas, ao mesmo tempo, capaz de expressar um conteúdo discursivo a quem 

voltar a atenção. Assim pode-se pensar o texto, que, apesar da sua aparente passividade, 

ganha vida ao encontrar-se com os olhos do leitor. Mas o que é um texto? É palavra escrita? 

É palavra lida/ouvida? É ilustração? 

Paulo Freire argumenta que “a leitura do mundo precede a da palavra” (2005, p. 11), e 

que texto não é apenas palavra escrita que se apresenta ao leitor para ser lida. O texto pode 
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ser entendido como tudo o que está no mundo, é tudo que atrai o olhar do sujeito e lhe 

provoca o pensamento, a dúvida, a vontade de compreender. Pode ser formado por som, 

estímulo visual, cheiro, lembrança guardada na memória, imagem que se forma na mente, 

imagem pintada ou desenhada, cor, é movimento e também palavra oralizada ou escrita. 

Texto, portanto, não abrange apenas a palavra escrita. Segundo Chartier, para uma 

definição de texto “é preciso desfazer o vínculo estabelecido pela tradição letrada ocidental 

entre o texto e o livro” (2002, p. 243), ou ainda entre o texto e o código verbal. Chartier 

considera como texto, por exemplo, produções orais, dados informatizados ou digitais, 

porque mobilizam aspectos da linguagem verbal, sem pertencer à classe dos impressos. 

Acrescenta ainda que há outros que prescindem da palavra, como a imagem em todas as 

suas formas: mapas geográficos, partituras musicais. Para o pesquisador, esses materiais 

são construídos por signos cuja significação é fixada por convenção e se constituem como 

sistemas simbólicos propostos à interpretação. Ele conclui que a “linguagem verbal, escrita 

ou não, não é a única a obedecer a um funcionamento semântico. Por isso, a extensão da 

categoria de texto” (p. 244). No entanto, ainda mantém-se nas escolas brasileiras uma forte 

tendência a ensinar a leitura da palavra impresss, ignorando até mesmo alguma imagem que 

a acompanhe. 

O texto literário infantil não pode ser considerado somente sob a perspectiva do código 

alfabético, pois se trata de um objeto que se constrói na interação entre duas linguagens 

distintas na sua maneira de apresentação, mas semelhantes por serem passíveis de leitura. 

Trata-se de um texto que se vale dos elementos alfabéticos e ilustrados para a sua 

construção e, portanto, que exige do leitor atenção voltada para ambos, a fim de que possa 

ser lido plenamente. Essa leitura, capaz de produzir sentido, é construída a partir da 

significação dos elementos que compõem o texto, cada um com sua organização e 

características próprias, que confere à reunião de palavra e de ilustração o estatuto de texto 

híbrido. 

Na construção do texto, a palavra é a linguagem verbal, a linguagem escrita que segue 

as regras do funcionamento alfabético. Necessita, portanto, de um leitor capaz de 

decodificar e de compreender os sinais do alfabeto, que, de modo ordenado, constituem 

graficamente os símbolos que representam diferentes ideias, conceitos e objetos existentes 

no mundo. Segundo Aguiar (2004), a palavra é arbitrária, não tem relação direta com o que 

representa, é uma convenção social conhecida por um grupo como modo sonoro ou gráfico 

de representar algo e, assim, auxiliar na comunicação. Ela é, portanto, um modo criado 

pelas sociedades para dar conta da representação do pensamento e da sua consequente 

transmissão. 

Na construção do texto, a palavra afasta-se um pouco da sua arbitrariedade, pois é 

pensada por alguém. O autor escolhe as palavras, procura organizá-las de maneira que o 

texto seja construído e que um sentido possa ser percebido. A palavra é arbitrária como 

elemento de significado isolado em relação ao que representa, porém como linguagem 

verbal que constitui um texto é plena de sentido, representa algo que não existe ao acaso. 

Ler o texto palavra implica decodificar os sinais alfabéticos, perceber o que está explícito e 

implícito nos vocábulos e no modo com que eles se organizam e estabelecer relações com 

outros textos lidos e com experiências vividas. 



 
Leitura mediada do texto híbrido 

 

 
233 

E como pode se entender a leitura da visualidade? Ler o texto ilustrado é deparar-se 

com cores, formas, texturas que atraem ou que repelem, e que, tanto quanto a palavra, 

permitem ao leitor formar novos sentidos ao que é percebido, a partir da interação com 

esses elementos do campo da visualidade. Trata-se de “um prazer e uma experiência de 

leitura perceptiva para todas as crianças” (OLIVEIRA, 2008, p 31). 

A importância de cada um dos sistemas (verbal/visual) não pode ser medida, pois “o 

texto escrito e a ilustração apresentam contribuições específicas para o entendimento da 

história” (FARIA, 2005, p. 41). As duas linguagens são lidas, compreendidas e utilizadas 

na construção dos possíveis significados. Pela leitura, tudo pode vir a integrar as 

experiências do interlocutor. Segundo Faria, “a relação entre a imagem e o texto [...] pode 

ser de repetição e/ou de complementaridade, de acordo com os objetivos do livro e a 

própria concepção do artista sobre a ilustração do livro infantil” (2005, p. 40). Essa relação 

é fundamental no processo de leitura e deveria ser percebida pelo sujeito que buscará nela a 

porta para ingressar no texto e produzir sentidos. 

A leitura de um texto híbrido como o literário infantil necessita de um interlocutor 

consciente da interação entre os elementos que o constituem. Um indivíduo capaz de 

perceber o entrelaçamento das linguagens na constituição do texto e de encontrar brechas 

para se inserir e interagir com o objeto, elaborando sentidos. No entanto, a habilidade de ler 

textos dessa natureza é uma das tarefas da escola, que encontra na mediação uma estratégia 

para o desenvolvimento do leitor desde os primeiros anos de escolarização. 

 
 
2. Estratégias mediadoras para a leitura do texto híbrido 
 

A leitura é uma habilidade aprendida, geralmente, na infância. Nesse processo, faz 

parte da instrumentalização do sujeito, o desenvolvimento de competências para interagir 

com diferentes modalidades textuais. Aliás, como alerta Magda Soares (2005), ler é um 

verbo transitivo. Não se acessa todos os textos da mesma forma. Auxiliar o estudante a 

interagir com esses objetos, construindo novas ideias e sentidos a partir do que vê e dos 

elementos com os quais interage, é papel do mediador. A proposta, nesse estudo, é 

apresentar estratégias que possam auxiliar um leitor em formação a significar o texto 

literário infantil, percebendo o hibridismo presente na sua constituição como elemento 

chave na compreensão. 

Para o desenvolvimento desta proposta, a mediação é a ferramenta utilizada para 

auxiliar o leitor em formação a alcançar uma modificação de comportamento, tornando-se 

mais perspicaz frente ao texto e explorando o maior número de aspectos que lhe 

constituem. Essa ação pode ocorrer tanto no nível do texto, quanto diretamente na relação 

entre texto e leitor. O texto por si só pode executar o seu papel de mediador para acessar o 

mundo, convidando o interlocutor a fazer parte dele, para (re)construí-lo durante a leitura, 

preenchendo lacunas que propositalmente existem para acolhê-lo. No entanto, em se 

tratando de leitores em formação, a leitura solitária, muitas vezes, não é suficiente para que, 

sozinhos, interajam com as potencialidades dos objetos de leitura. Por isso, em especial nos 

anos iniciais de escolarização, a interação entre texto e leitor carece da figura de um 
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mediador, em geral um professor que busca aproximar os dois elementos, contribuindo para 

a aprendizagem dos estudantes. 

Necessita, portanto, de uma interação especializada, segundo Reuven Feuerstein que, a 

partir de sua proposta de Experiência de Aprendizagem Mediada(EAM), recomenda uma 

mudança de comportamento cognitivo por meio da mediação. A EAM sugerida por 

Feuerstein complementa a ideia de interação, conhecida a partir dos estudos de Vigotski. O 

diálogo com Vigotski amplia as concepções deste acerca do desenvolvimento cognitivo 

humano. A necessidade da interação social, visando ao desenvolvimento dos sujeitos, se faz 

presente tanto no sociointeracionismo, de Vigotski, quanto na Teoria da Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural, desenvolvida por Feuerstein.  

Para Feuerstein (et al, 1998), não basta apenas que o sujeito seja exposto a situações 

interativas de aprendizagem; é fundamental, também, que exista nessa proposta a figura de 

um mediador consciente de sua função na ação planejada e intencional, na qual o aprendiz 

se encontra. Desse modo, na 
 

[...] teoria de 
Vygotsky2

, o marco inicial na aprendizagem da criança é definido 

como uma situação sociocultural que cria uma possibilidade para a criança 

apropriar-se de certas ferramentas simbólicas e de atividades disponíveis em 

uma dada sociedade. Assim, a situação sociocultural torna-se um elemento 

integrante do agenciamento superindividual da aprendizagem. [...] 

Feuerstein, por sua vez, sugeriu que, além da situação de aprendizagem direta, 

em que a criança verdadeiramente se constitui como sujeito agente da 

aprendizagem, há também uma situação de aprendizagem mediada. Tal situação 

pressupõe a existência de um mediador humano ativo que, juntamente com a 

criança constitui um agenciamento cooperativo do aprender (KOZULIN apud 

GOMES, 2002, p. 18). 

 

Nessa perspectiva, é fundamental, para que ocorra aprendizagem, a figura de um 

mediador, neste caso, um leitor maduro, capaz de auxiliar o leitor ainda em formação a 

modificar o seu comportamento diante do texto, a fim de realizar uma leitura cada vez mais 

exploratória. O papel do mediador é o de, portanto, estabelecer uma interação plena de 

intencionalidade com relação à modificação do comportamento leitor do sujeito mediado. 

Trata-se de estabelecer uma relação de reciprocidade com o leitor em formação na 

busca pela mudança no modo de ler, primeiramente, literatura infantil como texto híbrido, e 

depois outros com natureza similar. Considera-se, ainda, como essencial no processo um 

olhar voltado para o futuro, pois é lá que a mudança alcançada pelo sujeito será percebida 

no seu modo de ler o mundo – característica entendida como transcendência, na EAM. Esse 

modo de enxergar o entorno surge de uma interação que parte do olhar do mediador, da sua 

visão, mas que tem como meta, pouco a pouco, permitir que o sujeito mediado exercite a 

sua maneira de perceber o mundo: “quando o sujeito mediador transmite significados ao 

mediado, não só dá a sua visão de mundo, mas também prepara o outro para que ele 

igualmente possa ter a sua própria visão de mundo, a sua própria interpretação” (GOMES, 

2002, p. 91). 

Em resumo, o mediador na perspectiva da EAM é responsável por incitar uma 
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mudança de comportamento, uma modificação na maneira de interagir com todo e qualquer 

objeto de conhecimento e experiência de aprendizagem. Essa mudança é o aspecto central 

da Experiência, pois representa uma capacidade que, segundo Feuerstein (apud GOMES, 

2002), é inerente a todo ser humano: a consciência de modificabilidade. 

A modificabilidade pode ser entendida como uma capacidade, que todos têm — ou 

deveriam possuir, se houvessem sido bem mediados —, de aprender, de se modificar, de 

adquirir conhecimento e utilizá-lo em suas vidas. Feuerstein propõe substituir o conceito de 

inteligência pelo de modificabilidade. Segundo a explicação de Méier (2002), “o novo 

conceito não traz implícita a idéia de limite, mas de movimento, de transformação e, 

portanto, de desenvolvimento”. 

Esse desenvolvimento se dá a partir de alterações nos processos cognitivos durante a 

interação mediada. O diálogo mediado instiga o processamento da informação de maneira 

que o sujeito receba a informação, elabore e expresse de alguma forma o conhecimento 

construído através do diálogo. Para melhor compreender essa atividade, Feuerstein aponta 

três momentos: entrada, elaboração e absorção (GOMES, 2002). Ao longo dessas etapas, o 

mediador auxilia o mediado a perceber o mundo e os seus estímulos, isto é, “a processar 

adequadamente aqueles aspectos significativos para o seu crescimento intelectual” 

(BEYER, 1996, p. 75). 

Nessas três fases de organização do processamento da informação, apontadas por 

Feuerstein para organizar as funções cognitivas, podem ser observadas algumas funções 

mentais que auxiliam na percepção ou absorção da informação, no tratamento que essa 

informação recebe e no modo com que ela é comunicada no diálogo mediado. Para a 

realização desse estudo, foram selecionadas algumas ações específicas a cada uma das 

fases, segundo o que apontam Gomes (2002) e Mentis (2002), de modo que os sujeitos 

fossem estimulados, cognitivamente, a lidar com as informações às quais estavam sendo 

expostos – nesse caso, no ato da leitura, a linguagem verbal e a linguagem visual. 

A fase de entrada é o momento em que o sujeito mediado inicia a coleta das 

informações, ou seja, capta por meio dos sentidos (visão, olfato, tato, audição ou paladar) 

os estímulos que estão disponíveis (MENTIS, 2002) ou que são apresentados a ele. Para 

que esses estímulos sejam realmente captados e não prejudiquem posteriormente a fase de 

elaboração, é necessário que o sujeito ative as seguintes ações mentais: percepção clara e 

precisa dos objetos; manutenção de um comportamento exploratório sistemático; uso de 

conceitos de modo espontâneo; orientação espacial e temporal; percepção da permanência 

dos objetos; coleta precisa e exata de dados; além da capacidade de considerar duas ou mais 

fontes de informação de modo simultâneo. Ao ativar essas ações, o sujeito estará captando 

com mais sucesso as informações provenientes dos estímulos que lhe são oferecidos. A 

falha ou a falta de uma dessas ações não significa fracasso total, mas representa uma 

deficiência no modo com que o sujeito está lidando com o estímulo, ou seja, no modo como 

está aprendendo e organizando o seu pensamento. 

A segunda etapa de processamento da informação é aquela na qual o sujeito a elabora 

ou a processa. Segundo Gomes, este é o momento em que “as informações são 

relacionadas, significadas e agrupadas” (2002, p. 112). Nessa etapa, o sujeito mediado 

necessita ativar a sua percepção e definir um foco para sua atenção, precisa ser capaz de 
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diferenciar os dados relevantes daqueles irrelevantes, mantendo um comportamento de 

comparação espontâneo e ampliando o seu campo mental para perceber a realidade de 

modo global. Além disso, é fundamental que o sujeito utilize o raciocínio lógico, 

desenvolva a sua capacidade metacognitiva, o seu pensamento hipotético, e também uma 

conduta somativa, estabelecendo, sempre que possível, relações virtuais. Essa, portanto, é a 

etapa do pensamento em que o sujeito utiliza as informações coletadas para a construção de 

conhecimento por meio de seu raciocínio lógico e da organização das informações 

coletadas. 

Na terceira fase, a de saída, o sujeito expõe as informações coletadas e o modo com 

que as organizou, isto é, o sujeito exterioriza “toda a construção mental realizada nas 

funções de entrada e elaboração” (GOMES, 2002, p. 112). É a oportunidade na qual o 

mediador pode perceber de que modo o sujeito está interagindo com os estímulos 

apresentados. Para isso, se faz necessário que o sujeito mediado seja capaz de comunicar-se 

sem bloqueios, de forma clara, estabelecendo uma argumentação, sem desconsiderar, é 

claro, a existência de outros pontos de vista também possíveis.  

A explicitação de cada uma dessas fases se dá de modo separado, mas não significa 

que na interação do sujeito com os estímulos, proporcionada pelo mediador, elas ocorram 

de modo estanque. A separação é apenas um modo de organizar as funções mentais que, 

segundo Feuerstein (GOMES, 2002; MENTIS, 2002), devem ser desenvolvidas ou ativadas 

para que o sujeito tire o melhor proveito dos estímulos que lhe são oferecidos. Além disso, 

as fases e suas ações mentais podem ter duas funções distintas na mediação: a primeira, 

auxiliar na percepção da maneira com que o mediador está instigando os sujeitos a 

internalizarem a informação obtida a partir do estímulo, e a segunda, ampliar ou 

impulsionar no sujeito esse modo de processar a informação e, assim, alcançar a construção 

do conhecimento ou, em outras palavras, de acordo com esse estudo, desenvolver a 

competência leitora. 

 
 
3. Experiência de leitura mediada 
 

Pautada nessas reflexões, foi desenvolvida uma investigação3 com estudantes de quarta 

série do Ensino Fundamental (sistema de oito anos), visando à mediação de leitura de 

narrativas verbo-visuais. Os encontros para coleta de dados foram organizados a partir das 

características de uma EAM e das etapas e ações cognitivas responsáveis pela alteração no 

processamento da informação propostos por Feuerstein como foi explicitado anteriormente.  

Inicialmente os pesquisadores realizaram a escolha e análise de cinco narrativas verbo-

visuais – O beijo (2003), escrita e ilustrada por Valerie D’Heur; Ah, cambaxirra se eu 

pudesse... (2003), história popular adaptada por Ana Maria Machado e ilustrada por Graça 

Lima; Indo não sei aonde buscar não sei o quê (2000), escrita e ilustrada por Ângela Lago; 

Raposa (2005), escrita por Margaret Wild e ilustrada por Ron Brooks e Menino chuva na 

rua do sol (2003), escrita e ilustrada por André Neves. Como critérios gerais para a seleção 

das narrativas estão ter sido publicado no Brasil, voltar-se para o público infantil e, 

principalmente, ter, como elemento constituinte, a interação da palavra com a ilustração, na 
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qual uma linguagem potencializa a outra, agregando sentidos à narrativa. Como critérios 

mais específicos, as cincos narrativas foram escolhidas considerando os sujeitos da 

pesquisa, isto é, o nível de competência leitora dos estudantes em relação à obra, bem como 

os seus prováveis interesses de acordo com a sua realidade sociocultural. 

Após essa seleção, os textos foram estudados no que se refere ao modo como são 

construídos, buscando explicitar relações entre as linguagens que os formam como texto 

híbrido. Após essa análise, foram organizados roteiros para mediação com questionamentos 

que buscavam explorar a interação entre visualidade e palavra, bem como investigar o 

comportamento leitor dos sujeitos no que diz respeito ao estabelecimento de sentido a partir 

do que poderia ser significado em cada uma das narrativas.  

A teoria de Feuerstein trouxe para esses roteiros os aspectos que deveriam ser 

observados e instigados nos sujeitos por meio da mediação. As fases de processamento da 

informação, juntamente com as ações mentais propostas na EAM, organizaram os 

questionamentos que constituíram o roteiro, de modo que eles não fossem apenas simples 

perguntas a respeito da narrativa, mas que instigassem os sujeitos a ampliarem o uso de 

ações mentais ou desenvolverem essas ações como estratégia para interagir com o texto-

palavra e o texto-imagem que constituem as narrativas lidas. 

Por exemplo, no roteiro organizado para a leitura mediada da narrativa O beijo 

(D`HEUR, 52003), uma das perguntas propostas era: “Quem está contando essa história?”. 

A intenção desse questionamento, além de incitar no sujeito mediado uma resposta sobre o 

narrador da história, também tinha como função, na modificação cognitiva, impulsionar na 

fase de entrada o comportamento exploratório sistemático, o ato de observar a conservação 

da constância e a permanência dos objetos; na fase de elaboração, perceber e definir um 

foco - a percepção global ligada à realidade, o uso do raciocínio lógico, o desenvolvimento 

de um comportamento metacognitivo, o desenvolvimento de um pensamento hipotético, o 

estabelecimento de relações virtuais; e, com relação à fase de saída, esperava-se que, no 

decorrer do diálogo mediado, o sujeito respeitasse a opinião do outro e fosse capaz de 

comunicar a sua opinião sem bloqueios, de maneira clara, precisa e argumentativa. 

Os roteiros e as perguntas foram apenas uma maneira de nortear a mediação, não 

representaram um esquema fechado e inalterável. Até mesmo porque o encontro de leitura 

mediada se dá por meio do diálogo, o que faz com que nada seja preconcebido ou 

previsível, tudo acontece no momento e deve ser orientado e aproveitado pelo mediador da 

melhor maneira possível, para que o objetivo do processo de mediação seja atingido. 

Os roteiros foram postos em prática na terceira etapa da experiência de leitura, quando 

os sujeitos entraram em contato com cada um dos textos e passaram a interagir com eles 

por meio da mediação do adulto, capaz de apontar alguns caminhos semânticos e instigá-los 

a percorrê-los e, também, a construir seus percursos. Por se tratar da leitura de um texto 

híbrido, os encontros de leitura mediada tentaram proporcionar um contato com o texto de 

maneira que fosse percebida a interação entre palavra e visualidade. Dessa forma, para as 

primeiras quatro obras, inicialmente, oportunizou-se aos alunos o contato com a parte 

verbal e, depois, o encontro com o verbal associado à ilustração. A intenção desse 

procedimento foi provocar o leitor em formação a perceber a interação entre as duas 

linguagens na construção textual, evidenciando como uma enriquece e complementa a 
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outra. 

Inicialmente, portanto, as crianças não tinham contato com os livros nos quais as 

narrativas O beijo (D`HEUR, 2003), Ah, cambaxirra se eu pudesse... (MACHADO, 2003), 

Indo não sei a onde buscar não sei o quê (LAGO, 2000) e Raposa (WILD, 2005) se 

apresentavam. A história, na sua forma verbal, foi digitada, utilizando um tipo e tamanho 

de letra que se aproximasse àquele usado no livro, e impressa; o suporte foi sempre a folha 

de papel ofício branco. Desse modo, o leitor mirim tinha contato somente com o código 

verbal para que a primeira leitura ocorresse. Esse era um momento para, a partir do 

exercício das ações cognitivas, conhecer a estrutura narrativa, delimitar os seus 

componentes e, também, instigar o sujeito a perceber se o código verbal deixava algumas 

lacunas ao longo da construção textual que talvez, depois, fossem preenchidas pela leitura 

da ilustração. 

No segundo encontro, as crianças realizaram outra leitura da narrativa, com a palavra 

associada à ilustração, no próprio livro. O sujeito então se deparava com o verbal associado 

à ilustração, agora em seu suporte de origem, o livro. Os questionamentos instigavam os 

sujeitos a perceber que o verbal e o ilustrado são passíveis de leitura e trazem informações 

que devem ser consideradas pelo leitor para a plena compreensão do texto.  

Esses dois momentos só foram alterados na abordagem da última narrativa, Menino 

chuva na rua do sol, de André Neves (2003). Com essa obra, os sujeitos tiveram apenas um 

encontro, lendo-a diretamente no livro, pois almejava-se analisar o modo como os sujeitos 

interagiriam com o texto constituído pelos dois códigos após o processo de mediação 

vivenciado nas outras quatro narrativas. Percebe-se que o desenvolvimento da capacidade 

leitora é longo e necessita de um trabalho constante de mediação. Essa constância significa 

por vezes o distanciamento para que o leitor em formação demonstre até onde já é capaz de 

avançar sozinho, mas ao mesmo tempo sinaliza pontos que o docente deve ressaltar para 

que o processo não seja interrompido e, mais, seja intensificado. Destacam-se, assim, na 

continuidade desse trabalho, ações do mediador, figura essencial para o estabelecimento e o 

sucesso da leitura mediada. 

 
 
3.1 O papel do mediador na experiência de leitura mediada  
 

A partir dos encontros de leitura mediada, podem se destacar ações fundamentais do 

profissional ao tentar instigar os sujeitos a uma mudança no seu comportamento leitor. A 

primeira faz referência à interação dialogada que se estabelece entre o mediador e o 

aprendiz. Nesse diálogo, o docente precisa estar atento para permitir a alternância de 

papéis, de maneira que tanto mediador quanto aprendiz tenham voz e possam expor o seu 

modo de ler/ver o texto. Cada leitor traz para o diálogo o seu ponto de vista, mostra os 

caminhos traçados ao observar a ilustração de acordo com o que lhe atrai ou, ao ler o 

verbal, seguindo seu interesse. Essa alternância de papéis enriquece a leitura de todos que 

estão envolvidos na mediação.  

Alternar papéis permite que o sujeito mediado exercite a sua capacidade de expor 

ideias sem bloqueios. Essa capacidade, no que diz respeito às etapas de elaboração da 
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informação, é demonstrada na fase de saída, quando o sujeito já recebeu e elaborou dados e 

é capaz de fazer a exposição dos sentidos construídos. Na primeira narrativa lida, no 

contato inicial somente com a palavra, a caracterização do personagem narrador trouxe um 

silêncio como resposta, os sujeitos estavam ainda apreensivos para falar. Após alguns 

segundos de espera, surgiu a primeira resposta. Na tentativa de buscar a alternância de 

vozes, devolveu-se ao grupo uma nova pergunta, buscando confirmação da resposta 

elaborada pelo colega.  

Como se percebe a partir dessa descrição, no início do processo de mediação essa 

alternância de papéis nem sempre existe. Nos encontros organizados nesse estudo, 

constatou-se que a inibição tende a dominar os sujeitos caso eles não sejam instigados a 

falar. O perigo é o mediador não perceber o predomínio da sua voz e tornar o encontro num 

momento de mera transmissão. Nos primeiros encontros, nos quais as crianças leram O 

beijo (D`HEUR, 2003), havia o predomínio do silêncio e da voz do mediador, as crianças 

sentiam-se pouco à vontade para se expor. No entanto, pouco a pouco o mediador se propõe 

a alternar as vozes, e, em decorrência disso, as crianças sentem-se à vontade para expor a 

sua visão a partir do que liam. Essa busca por outras vozes traz implícita a próxima ação a 

ser destacada no comportamento do mediador. 

Na verdade, o docente permite que o aprendiz também assuma a posição de mediador 

ou guia da leitura. Isso significa dizer que deve deixar os aprendizes à vontade para se 

expressarem. Essa talvez seja a ação mais importante em uma lista crescente dos 

comportamentos que um bom mediador demonstraria. Uma criança, que se vê diante de um 

adulto que o corrige constantemente, que não aceita as suas opiniões ou que pouca atenção 

lhe dá quando está falando, provavelmente não terá vontade de expor suas ideias a respeito 

do texto. Mediar, portanto, significa também dar voz ao aprendiz, ouvi-lo sobre o que tem a 

dizer e tentar tirar o melhor proveito disso para a mediação e, principalmente, para o 

desenvolvimento do sujeito como ser social e cognitivo. 

No terceiro e quarto encontros de leitura em que as crianças conheceram a narrativa 

Ah, cambaxirra... se eu pudesse (MACHADO, 2003), é notável o avanço delas em relação 

a capacidade de assumir o diálogo a partir do lido. Os participantes mostraram-se bastante à 

vontade para expor as suas ideias e opiniões. Muitas foram as ocasiões em que vários 

falaram ao mesmo tempo, na ânsia de contar aos outros as suas percepções e interpretações, 

demonstrando desenvolvimento notável da capacidade comunicativa, graças à mediação e 

ao ambiente favorável à discussão. 

Ao discutir a respeito do final da história, momento importante no que concerne à 

construção híbrida no texto, já que na palavra a história termina de uma maneira e na 

ilustração há ainda uma continuação e enriquecimento desse desfecho, a importância de 

permitir a exposição do ponto de vista do leitor mediado e também de mediar para que esse 

ponto de vista não fosse vago ficaram bastante claros. Diante das páginas finais que trazem 

a ilustração de todos os personagens sentados à mesa, celebrando a árvore que não foi 

derrubada, os sujeitos tinham seu olhar voltado para esse texto imagético, mas percebia-se 

observavam pontos específicos. A pergunta mediadora foi sobre o que faziam todos os 

personagens juntos naquela ilustração. Um dos sujeitos não respondeu diretamente essa 

questão, preferiu expor a sua leitura ao dizer: E a árvore tava [sic] em pé. Sem desperdiçar 
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a informação, o questionamento anterior foi retomado de maneira reformulada: A árvore 

está em pé, e o que aconteceu embaixo da árvore? Um aluno logo respondeu que se tratava 

de uma festa. Para que todos focalizassem a sua atenção nessa ideia foi dito: Como é que a 

gente sabe que é uma festa? O fato de eles estarem brindando foi a justificativa usada por 

uma criança. Outro estudante, no entanto, demonstrando um terceiro ponto de vista, 

acrescentou: E a cambaxirra tá [sic] na coroa do imperador. 

Esse ir e vir do diálogo, refazendo questionamentos, ouvindo o aprendiz e propondo 

novas perguntas, demonstra que uma experiência de interação mediada deve oferecer tempo 

para que o aprendiz leia, pense, elabore seu pensamento, coloque-o em exposição, ouça 

outras possibilidades de leitura, reelabore suas hipóteses. O mediador, portanto, não deve 

ter pressa, não pode se mostrar ansioso, para que os aprendizes construam um sentido ou 

raciocínio e que esse seja um pensamento do aprendiz e não do mediador, que, por pressa 

injustificada, pode correr o risco de impor seu modo de ler/ver o texto. 

A leitura da narrativa Indo não sei aonde buscar não sei o quê? (LAGO, 2000), 

realizada no quinto e sexto encontros, trouxe momentos em que a mediação por pressa 

injustificada acabou não permitindo que as crianças tivessem tempo para realizar 

inferências, desvendassem o texto em busca de respostas. Um exemplo desse aspecto é 

percebido quando o diálogo mediado propôs uma definição do espaço narrativo, noção 

bastante vaga nesse enredo desde o seu título. A indefinição só é desvendada caso o leitor 

investigue a narrativa em busca de palavras e expressões que remetam ao espaço principal 

onde a história ocorre (Princesa, corte, palácio ou sábios, que, implicitamente, ajudam a 

delimitar um reino como espaço). Para essa investigação, leitores ainda em formação, como 

os que participam desse grupo de pesquisa, necessitam de tempo. No entanto, o mediador 

não conseguiu respeitar essa duração que precisava passar por um estágio de falas às vezes 

desconexas dos sujeitos e que podiam levar à dispersão do foco principal, caso o mediador 

não soubesse como aproveitar as ideias para retomar o foco e auxiliar os sujeitos a elaborar 

a informação em pauta. Esse comportamento mediador conduz à última conduta essencial 

na ação mediadora. 

O último comportamento que pode ser apontado neste estudo e que, de certa forma, 

resume todas as posturas discutidas anteriormente é aquele que diz que mediar não é 

conduzir, mas auxiliar. Mesmo que em determinados momentos a mediação tome ares de 

trabalho conduzido, é preciso que se tenha em mente que o trabalho mediado precisa ter um 

guia, que auxilie no início do processo de aprendizagem, neste caso, a desbravar o texto 

como uma densa floresta. Porém, gradativamente, essa floresta torna-se menos densa, 

permitindo que o mediador dê ao aprendiz mais liberdade para explorá-la de maneira mais 

independente e até mesmo solitária, considerando Larrosa (2003) ao dizer que a leitura é 

uma experiência solitária. Vale lembrar que no processo de mediação predomina a ação 

solidária, a fim de instrumentalizar o estudante para efetivar a leitura solitária. 

A presença dessa atitude mediadora possibilita ao aprendiz alcançar a sua 

independência, a não ter medo de expor suas ideias de maneira espontânea sem que seja 

necessária a voz instigante do mediador. Essa espontaneidade já era notável nos encontros 

finais em que os sujeitos leram Raposa (WILD, 2005) e Menino chuva na rua sol (NEVES, 

2003). Diante dessas narrativas, com facilidade, os alunos davam voz às suas 
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interpretações, sem medo de serem julgados pelo certo ou errado, demonstrando 

consciência da sua capacidade de significar de acordo com o seu próprio repertório. Como, 

por exemplo, a criança, ao se deparar com a floresta pintada de vermelho no livro Raposa, 

espontaneamente o aluno nomeia “o inferno”, demonstrando o seu modo de ler a 

visualidade. 

Permitir a alternância de papéis, deixar os aprendizes à vontade para se expressar, não 

ter pressa e não conduzir, mas auxiliar, são ações do mediador que ajudam o estudante a 

atuar no diálogo mediado, não como coordenador da conversa, mas como membro 

participante, assim como os sujeitos aprendizes. A voz do mediador, portanto, sob esse 

ponto de vista, que surge a partir da prática, não pode dominar o diálogo, como aconselha 

Lipman (1997, p. 44) aos professores: “Sejam filosoficamente discretos! Não façam 

preleções às crianças! Deixem que descubram por si mesmas e que, no correr do processo, 

aprendam a pensar por si mesmas!”.  

Nessa perspectiva, o diálogo mediado tem uma alternância de vozes, um momento de 

expor as suas ideias e ser ouvido, de maneira que todos se expressem e ouçam, sem que 

uma ação predomine para nenhum dos lados envolvidos. Por isso, as ações destacadas neste 

estudo tornam-se estratégias fundamentais no processo de mediação e no estabelecimento 

de uma experiência de aprendizagem mediada, desenvolvida a partir do processo de leitura 

incrementando-o, bem como a utilização de ações cognitivas essenciais para o sucesso. Em 

síntese, a proposta de mediação é uma estratégia para que os estudantes acessem os saberes 

socialmente construídos, como neste caso, as narrativas verbo-visuais, textos literários que 

auxiliam no entendimento do mundo e nas relações tecidas entre duas linguagens. 
 

 

 

Notas 

 
1 Pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) cujos dados podem ser consultados em 

http://www.abdl.com.br/UserFiles/producaoevendas_2010.pdf Acesso em 29 nov. 2011. 
2 O nome Lev Semenovich Vigotski encontra-se escrito de diferentes formas nos diversos textos de sua própria autoria ou 

que citam seus estudos. Nesse texto, optou-se por utilizar a escrita sem ípsilons apresentada nas referências das obras 

citadas no capítulo 1. Nesse trecho, apresenta-se a escrita com essa grafia, respeitando a fonte citada que utilizou essa 

grafia para se referir ao estudioso. 
3 A investigação foi parte da dissertação de Marília Nunes. A pesquisa desenvolveu-se em uma escola pública, localizada 

em Cachoeira do Sul, RS/Brasil, durante o período de 9 encontros com estudantes 4ª série do Ensino Fundamental (de 

oito anos). 
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