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Esta dissertação foi entregue à banca examinadora em formato de livro-brinquedo. Para que 

não se perdesse a interação que o livro-brinquedo proporciona, a pesquisadora criou uma 

página na internet no endereço https://www.facebook.com/paraentenderolivrobrinquedo 

onde apresenta mais detalhes da construção e imagens da dissertação “Para entender o livro-

brinquedo: arte e literatura na infância”. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viagens às nascentes do sentido 
 

Uma vez nascido, o rio vai - a não ser que se perca – 
desenvolve naturalmente formas novas à medida que 
realiza seu percurso. Trocar seu nome a cada etapa 
não o faria correr mais forte ou mais rápido. 
(Landowski, 1996) 

  



 
 

RESUMO 
 
Esta dissertação tem como objetivo entender como se dá a interação da criança com o 
livro-brinquedo. Para tanto, como referencial teórico, se apoia nos estudos da semiótica 
discursiva enfocando os regimes de interação propostos por Landowski (2009) no 
contato das crianças com essas produções.  A partir de um levantamento das premiações 
da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) na categoria livro-brinquedo, 
da acessibilidade aos livros premiados, de possuírem uma narrativa adequada à faixa 
etária que a pesquisa compreende e de ter mais possibilidades de interação, foram 
selecionados três livros para análise. Para a interação com os livros foi selecionada uma 
turma de alunos de cinco anos, de uma escola de educação infantil, da cidade de Porto 
Alegre (RS). De cunho qualitativo, a pesquisa consistiu num estudo exploratório e se 
utilizou de vídeo-gravação para análise da interação criança/livro. A partir das falas das 
crianças e também das suas manifestações de comportamento, foi possível constatar 
como elas interagiram com o livro-brinquedo. Os principais regimes de interação 
percebidos na relação criança/livro foram os regimes da programação, acidente e 
ajustamento. Os resultados apontam alguns indícios de como podemos usar esses livros 
nas salas de aulas e como os pais podem melhor escolhê-los. Também foi possível 
evidenciar como se faz importante o ensino da leitura de imagem na escola numa 
sociedade onde a imagem está presente a todo o momento, mas que pouco se reflete 
sobre o que é mostrado. 
 
Palavras-chave: Livro-brinquedo; literatura infantil; educação infantil; semiótica 
discursiva; regimes de interação. 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
This research aims to understand how children interact with toy books. In order to do 
that, the theorethical reference is based on the dircursive semiotics focusing the 
interactive regimes, proposed by Landowski (2009), in toy books and in the children 
contact with the productions. Three books to be analyzed were selected based on a 
research of the awards of  Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) in the 
category toy books, market availability of award books, books narrative appropriate to 
the age that research comprises and of the amount of interactive possibilities. Five year 
students from a kindergarten school of Porto Alegre, RS, in Brazil, were selected to 
interact with the chosen books. The research has a qualitative emphasis; it is an 
exploratory study using video recording to analyze children interaction with toy books. 
Their behavior and talking were used to observe how they interact with the toy books. 
The main interactive regimes perceived during the interaction were programming 
regimes, accident and adjustment. The results show some evidences of how we can use 
these books in classrooms and how parents can better select them. It was also possible 
to determinate how important is the teaching of image reading in school, in a society 
where image is present at all times, but that very little is reflected on what is shown. 
 
Keywords: Toy book; children literature; childhood education; discursive semiotics; 
interactive regimes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

  

Minha trajetória acadêmica inicia no ano de 2006 no curso de Pedagogia da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual, após o 

primeiro semestre, transformou-se em Licenciatura em Pedagogia. Nos primeiros 

semestres do curso, dediquei-me, exclusivamente, às disciplinas obrigatórias da 

graduação e aos estudos da área da psicanálise. 

No quinto semestre do curso, comecei a cursar a disciplina Educação e Artes 

Visuais, ministrada pela professora Drª. Analice Dutra Pillar. Como não havia tido 

muito contato com a área de Artes no curso, e naquele semestre estavam sendo 

disponibilizadas três disciplinas relacionadas às artes, acabei me dedicando mais ao 

assunto. Após o término da disciplina, fiz a seleção para participar da pesquisa 

‘Interações de linguagens no desenho animado: leitura televisão infância’ (CNPq 2006-

2009), sob orientação da professora Drª. Analice Dutra Pillar. Ingressei no projeto em 

fevereiro de 2009 e trabalhei como bolsista CNPq-UFRGS, nesse e no próximo projeto 

“Visualidade e sentido: contágios entre arte e mídia no ensino da arte” (CNPq 2009-

2012), até agosto de 2010, quando me formei. 

 Como bolsista de iniciação científica, comecei a ter maior contato com a teoria 

semiótica discursiva, que instigou-me a buscar mais conhecimentos e a pensar, de 

maneira diferente, as imagens e a televisão dentro da escola. Também comecei a 

participar do Grupo de Pesquisa em Educação e Arte (GEARTE) tendo, dessa maneira, 

a possibilidade de ampliar minha visão sobre um assunto que me era distante, a Arte e, 

em especial, o ensino da arte e a leitura de imagens. 

Ao término da graduação, passei a ser bolsista voluntária para poder dar 

continuidade ao trabalho que já havia começado na pesquisa ‘Visualidade e Sentido: 

contágios entre arte e mídia no ensino da arte’ (CNPq 2009-2012), seguindo, ainda, 

minha participação no GEARTE.  

De agosto de 2010 a agosto de 2012, participei como aluna do Programa de 

Educação Continuada (PEC) do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS. 

Os seminários avançados que cursei foram: Imperfeições Semióticas (2010/2, 

ministrado pela professora Drª. Analice Dutra Pillar); Metodologias de Pesquisa em 
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Educação e Arte: diálogos contemporâneos (2011/1, ministrado pela professora Drª. 

Analice Dutra Pillar); Literatura Infantil: questões de mercado, estética, cultura e 

educação (2011/2, ministrado pela professora Drª. Rosa Maria Hessel Silveira); Leitura 

de Imagens e Educação (2012/1, ministrado pela professora Drª. Analice Dutra Pillar). 

 No decorrer desses anos, pude aprofundar um pouco mais meus conhecimentos 

sobre leitura de imagens e semiótica, o que possibilitou desenvolver essa dissertação 

com o intuito de propiciar a pais e professores uma reflexão acerca dos livros-brinquedo 

oferecidos às crianças. 

 Assim, no desenvolvimento desta pesquisa, busquei, através da semiótica 

discursiva de Greimas, em estudos ligados à educação, à literatura infantil e à arte, 

subsídios para entender a interação da criança com o livro-brinquedo, bem como a 

origem dessas produções. 

No primeiro capítulo, faço uma abordagem sobre a tecnologia e sua influência 

na vida das crianças e daquilo que as cerca, procurando compreender melhor o 

surgimento dessas novas modalidades de livros, justificando, assim, a realização da 

pesquisa. Neste capítulo são, também, explicitados os objetivos, a justificativa e o 

problema que essa investigação aborda. 

No capítulo seguinte, Contextualizando o Livro-Brinquedo, a literatura infantil é 

enfocada buscando entender como o livro-brinquedo se insere nesta área, 

proporcionando não só o conhecimento de um gênero de livro, mas, também, dando 

suporte para a escolha do livro infantil e sua importância no oferecimento do livro para 

a criança. É abordado o gênero livro-brinquedo, fazendo relação com o livro de artista, 

passando por outros tipos de livros que também contemplam semelhanças e que podem 

contribuir para o entendimento dos livros-brinquedo, pontuando características 

importantes para entender a percepção da criança diante de tais livros. 

 O referencial teórico é apresentado no terceiro capítulo e dentro dele temos 

como subdivisões a Semiótica, em especial os regimes de Interação, Estética e Estesia. 

No primeiro subcapítulo, abordo a semiótica discursiva e os quatro regimes de interação 

propostos por Landowski. No segundo subcapítulo, são discutidos os conceitos de 

estética e estesia para entender o que e como o livro-brinquedo mobiliza nossos 

sentidos, em especial os da criança que interage com estas criações. Através do contato 

das crianças com o livro podem surgir impressões e afetações sensoriais, que 

encaminham para a apreensão do sentido. 
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 No quarto capítulo, será descrita a metodologia de pesquisa, apresentando os 

livros-brinquedo que foram analisados e a descrição das atividades feitas no decorrer da 

pesquisa com as crianças. 

No quinto capítulo, teremos as análises semióticas dos três livros-brinquedo 

utilizados na pesquisa com as crianças e das interações das crianças com cada um dos 

livros-brinquedo. Tais interações foram registradas em vídeos e posteriormente 

transcritas para análise das falas das crianças, embasadas na teoria semiótica e nos 

regimes de interação descritos por Landowski. 

No último capítulo, são colocadas as conclusões do trabalho, suas implicações 

para a educação com apontamentos para o entendimento do livro-brinquedo por pais e 

professores e novas questões que essa investigação suscitou. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

  

1.1. JUSTICATIVA 
 

 

 Vivemos um tempo em que a tecnologia nos permite estarmos “conectados” em 

todos os lugares a qualquer momento. A internet trouxe a mobilidade, a possibilidade de 

comunicação sem limites. Esse comportamento, de ter tudo ao alcance dos dedos, faz 

com que muitas pessoas estejam à procura do que há de mais novo, mesmo sabendo que 

aquilo logo será substituído, ficando obsoleto. 

 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. Entender se é bom ou ruim é um 

julgamento que cabe aos pais, visto que cada família deve saber como dosar a 

quantidade de exposição a esses bens. 

 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.   

 Procuramos esse contentamento naquilo que nos rodeia. Seja no artigo mais simples 

do nosso cotidiano ao aparato mais moderno e sofisticado. Queremos interagir, fazer 

parte não apenas como meros espectadores. Esperamos mais, esperamos ser a parte que 

completa o produto. Nossa relação com o tempo em que vivemos é mais bem 

explicitada por Cademartori (2009, p. 122), quando diz que: 
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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. 

 

 Dessa forma, a mídia televisiva tem propiciado uma interação em sua programação, 

abrindo espaço para o telespectador, tentando, assim, criar uma relação entre a grade de 

programas e o espectador. É bastante comum ouvirmos os apresentadores de televisão 

pedirem licença para entrar em nossas casas, produzindo a ideia de uma interação direta 

com quem os assiste, que já se sente parte da “nova família”. As novelas criam uma 

realidade paralela através de sites, blogs e redes sociais para que se tornem parte do dia 

a dia das pessoas, como se os personagens fossem reais e participassem do cotidiano 

dos telespectadores. Assim, também, para as crianças, principalmente nos canais pagos 

de televisão, a continuação de desenhos ou jogos, em um site exclusivo do canal, dá 

essa maior interação, mesmo depois que o desenho ou programa acaba. Tudo isso cria 

uma atmosfera de participação nas produções da mídia daquele que assiste o canal.  

 Os celulares, hoje, oferecem acesso à internet utilizando-se das tecnologias 3G e 4G, 

de acordo com a disponibilidade de suas operadoras. Alguns sistemas operacionais 

disponibilizam lojas virtuais, que nos permitem comprar ou baixar gratuitamente jogos 

e programas, que fazem com que tenhamos um computador do tamanho de nossas 

mãos. Os aplicativos oportunizam a checagem de e-mails, redes sociais, jogos online, 

que oferecem a possibilidade do jogador assumir outra identidade, sendo, então, quem 

quiser ser. O próprio jogador constrói a si e tem o controle de sua vida, em uma cidade 

que ele mesmo pode criar. Vende-se uma realidade fictícia, uma vida a ser vivida fora 

do real. E tudo isso não mais em desktops, mas em aparelhos cada vez menores, leves, 

finos e portáteis. 

 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 69% das crianças 

usam primeiro um computador e somente depois desenvolvem atividades mais comuns, 

como amarrar os cadarços. O estudo entrevistou 2,2 mil mães com acesso à internet em 

países como a Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, 
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Alemanha, Itália, Espanha, Japão e Austrália. Essas mães, com filhos entre dois e cinco 

anos, foram solicitadas a classificar uma lista de habilidades que seus filhos aprenderam 

primeiro, entre computadores e atividades tradicionais. Esse estudo aponta outras 

habilidades aprendidas pelas crianças, como podemos observar na citação abaixo: 

 
Mais crianças sabem jogar um jogo de computador (58%) do que nadar 
(20%) ou andar de bicicleta (43%); 19% das crianças não apresentaram 
nenhum problema ao usar aplicativos de smartphones, embora apenas 9% 
conseguissem, por exemplo, amarrar os próprios sapatos; um quarto das 
crianças entrevistadas conseguia abrir um navegador de web; 28% dos 
garotos e 29% das garotas sabem realizar uma chamada pelo celular, mas 
apenas 20% sabem discar o 911 em caso de emergência; (SMITH, J. R. 
2012). 
 

 Com essa nova forma de relação com os bens tecnológicos, os brinquedos, muitas 

vezes, são qualificados pelas crianças por sua interatividade: andar, falar, mexer-se, ler, 

cantar, sorrir, chorar, contar... Em relação à afirmação anterior, a pergunta, mais 

frequente, que escuto quando levo meu filho para comprar um brinquedo é: - O que ele 

faz? Eu respondo: - Precisa fazer algo? E ele me responde que sim, que é preciso, pois é 

isso que importa. Aquele algo a mais, um diferencial que provoca os sentidos e leva a 

criança a se envolver. 

 As possibilidades são tantas que brinquedos mais comuns, como bonecas tornam-se 

quase humanos, tanto no acabamento quanto nas inúmeras possibilidades do que podem 

fazer, ou seja, falar, respirar, dormir. Os videogames estão, cada vez mais, ligados à 

realidade, alguns deles se utilizam de uma tecnologia que escaneia o corpo do jogador e, 

a partir daí, todos os movimentos que ele fizer serão transferidos para o jogo, 

possibilitando que o jogador utilize seu corpo para interagir no jogo. 

 Essa proximidade e interação com os aparelhos modernos, que compõem nossas 

vidas, criam uma demanda para que a educação também seja atrativa. Essa demanda se 

estende a outras instâncias, como à leitura e aos livros. Algumas editoras investem, em 

grande proporção, em algo que chame a atenção das crianças, seja pelo uso de 

multimídia, de personagens conhecidos, de abas, de sons, de cheiros, de livros que se 

transformam em outros objetos, de figuras pop-up.  

 Esse comportamento das editoras reflete nossa procura incessante por interação, por 

querer participar, e isso chama a atenção das crianças na medida em que elas acabam 

vivenciando outras maneiras de experimentar o livro, como o livro-brinquedo, que atrai 

e faz com que a criança deseje comprá-lo. Interessa investigar, então, que tipo de 
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interação a criança estabelece com estes livros-brinquedo que convocam diversos 

sentidos para a leitura.  

 Outra justificativa, para a realização dessa pesquisa, é o descompasso entre a 

publicação crescente de livros-brinquedo e a reflexão sobre esta modalidade de livro de 

literatura infantil. O livro-brinquedo é bastante novo no Brasil e poucos são os trabalhos 

realizados sobre o tema no país. A maioria dos livros são adaptações trazidas 

principalmente da França e dos Estados Unidos. É importante que comecemos a pensar 

como esses livros são vistos pelas crianças e como podem ser melhores utilizados, tanto 

na escola quanto em casa, pelos pais, na contação de histórias. Analisar a história e sua 

apresentação plástica é parte importante na hora da escolha do livro para a criança. 

  Uma discussão bastante significativa, segundo Hunt (2010, p. 78-85), é a de que 

quem escolhe os livros para as crianças são os adultos e poderíamos, então, questionar 

se livros produzidos para crianças têm o intuito de atrair os adultos ou as crianças. É 

pensando nessa problemática que Cademartori (2009, p. 121), em ‘Ler na era do 

consumo’, sugere repensarmos o quanto temos de conhecimento a respeito desses novos 

modos de produzir o livro para crianças. Como pais e professores, os adultos, que 

medeiam a relação da criança com os livros, devem analisar aquilo que é oferecido a 

elas. 

 Ao fazer um levantamento, no Banco de Teses da Capes, nas pesquisas provenientes 

de Programas de Pós-Graduação do Brasil, estavam disponibilizadas apenas as dos anos 

de 2011 e 2012. O Banco de Teses passou por uma troca de plataforma e os dados 

contidos na antiga plataforma estão passando por uma espécie de recenseamento, para 

averiguação dos dados contidos. Nesse caso, só podem ser consultadas as pesquisas que 

estão nessa faixa de produção, de acordo com a notícia veiculada no próprio site do 

Banco de Teses: 

 
Garantindo a fidedignidade dos dados da pós-graduação (Retorno do Banco 
de Teses já inclui os dados de 2011). 
Como forma de oferecer acesso a informações consolidadas e que reflitam as 
atividades do sistema nacional de pós-graduação brasileiro, a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), coloca à disposição 
da comunidade acadêmica o Banco de Teses na qual será possível  consultar 
todos os trabalhos defendidos na pós-graduação brasileira ano a ano.  
Entretanto, como forma de garantir a consistência das informações, a equipe 
responsável está realizando uma análise dos dados informados e 
identificando registros que por algum motivo não foram informados de forma 
completa à época de coleta dos dados. Assim, em um primeiro momento, 
apenas os trabalhos defendidos em 2012 e 2011 estão disponíveis. Os 
trabalhos defendidos em anos anteriores serão incluídos aos poucos. 
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 Entendendo a disponibilidade de apenas algumas obras, busquei acesso a outras 

pesquisas por meio de sites de busca e do portal Domínio Público, vinculado à Capes, 

que tem por objetivo disponibilizar teses e dissertações, mas que também não está com 

todo seu conteúdo acessível. Outra busca realizada foi através do site de Periódicos da 

Capes à procura de artigos que tivessem como tema o livro-brinquedo. 

 Ao fazer a busca no Banco de Teses utilizei o descritor livro-brinquedo, com e sem 

hífen, nos campos título, resumo e palavra-chave e não obtive resultado.  Também 

utilizei os descritores livro-objeto, com e sem hífen, livro lúdico e livro pop-up, também 

com e sem hífen, nos mesmos campos já citados. Nessas buscas não obtive resultado. 

 Ao procurar utilizando as palavras literatura infantil encontrei diversos títulos, mas 

que não tinham relação com o livro-brinquedo. Já havia feito um levantamento para o 

projeto dessa dissertação, em meados de setembro do ano 2012, quando procurei por 

trabalhos com livros infantis, baseados na teoria semiótica discursiva, e encontrei 

estudos focados nas leituras de livros de imagens como de PANOZZO (2001) e mais 

recentemente o de NUNES (2013) e alguns (OLIVEIRA, 1999; PANOZZO, 2007) que 

procuram estabelecer relações entre o verbal e o visual, sem mencionar os livros-

brinquedo, mas que contribuíram para a construção desta pesquisa.  

 Ainda, na mesma época citada, investiguei no site de buscas Google o termo livro-

brinquedo, com e sem hífen, e encontrei uma publicação bastante interessante do autor 

Jean Perrot (1998) que trata dos livros-brinquedo ou livros vivos franceses, como ele os 

nomeia no seu texto. Essa publicação é muito relevante, mas há apenas um artigo 

disponível em português, sendo que a pesquisa integral está em francês. O artigo data 

do ano de 1998 e traz livros originários da França. O livro, onde este artigo está 

publicado, é de difícil aquisição e por estar em francês faz com que seu acesso se torne 

ainda mais complexo. 

 Na procura por livros que tratassem sobre o livro-brinquedo, foi-me indicada uma 

pesquisa, transformada em livro, que se intitula “A aventura do Livro Experimental”, na 

qual no decorrer de oito anos, a pesquisadora Ana Paula Mathias de Paiva (2010) fez 

uma busca em torno dos livros experimentais. Em meio a tantos tipos de obras, ela 

dedica um capítulo para tratar dos livros-objeto lúdicos e nesse capítulo ela fala dos 

livros-brinquedo, entre outros, como os livros-obra e livros de artista. Paiva defendeu 

sua tese, em junho de 2013, sobre o livro-brinquedo, intitulada “Um livro pode ser tudo 

e nada: especificidades da linguagem do livro-brinquedo”. Trata-se de um estudo 

exaustivo quanto à linguagem encontrada nos livros-brinquedo dos anos de 1980 a 
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1990. São analisadas obras nacionais e internacionais premiadas pela Fundação 

Nacional de Literatura Infanto-Juvenil (FNLIJ) e também livros produzidos por 

professoras do Núcleo de Alfabetização e Letramento de Lagoa Santa (MG). Essa tese é 

de grande importância para o cenário brasileiro, uma vez que não havia pesquisas nessa 

área e por contribuir para o conhecimento desse gênero de livros que está ganhando 

cada vez mais espaço. 

 Ainda, tendo feito esse levantamento acerca de trabalhos que tivessem por objeto os 

livros-brinquedo, constatei que nenhum deles tem o mesmo enfoque teórico dessa 

pesquisa de mestrado. 

 Portanto, entender como se dá a interação da criança com livros-brinquedo pode 

contribuir à criação de estratégias de leitura dos mesmos e mostrar a importância dos 

diferentes gêneros de livros na infância. São nos primeiros anos de vida que adotamos 

gostos e costumes que levaremos conosco ao longo dos anos. Logo, o acesso a 

diferentes modelos de livros de literatura infantil às crianças poderá contribuir tanto 

para novos modos de ler, como para possibilitar à criança novas descobertas e 

aprendizagens. 

 Em síntese, a realização desta pesquisa se justifica por procurar: (1) refletir acerca 

da necessidade contemporânea que temos de estabelecer relação com objetos interativos 

complexos; (2) conhecer a crescente publicação de livros-brinquedo, que convocam 

diversos sentidos a interagir; (3) minimizar o descompasso entre essas publicações e a 

reflexão sobre o livro-brinquedo; (4) contribuir para a leitura desses na escola; (5) 

abordar o sujeito-leitor-criança como produtor de sentidos. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 
 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

 A pesquisa teve como objetivo geral entender como se dá a interação da criança com 

o livro infantil da categoria livro-brinquedo.  
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

 

� Fazer uma análise semiótica de três livros-brinquedo enfocando o que e como 

eles se mostram, bem como os sentidos que são convocados para produção de 

significação. 

� Analisar, a partir dos regimes de interação proposto por Landowski, que tipo de 

interação a criança estabelece com os livros.  

� Auxiliar o professor na escolha dessa categoria de livros para crianças na 

Educação Infantil. 

� Possibilitar a pais e educadores subsídios para a compreensão de como a criança 

interage com o livro-brinquedo. 

� Possibilitar informações para que o professor possa propor atividades escolares e 

mediar a leitura desses livros na escola.  

 
 

1.3.  PROBLEMA 

 
 

As questões que motivaram esta pesquisa foram: 
 

 

� O que o livro-brinquedo enfoca e como ele se mostra? 

� Que tipo de interação o livro-brinquedo propõe? 

� Como a criança interage com o livro-brinquedo? 
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2. CONTEXTUALIZANDO O LIVRO-BRINQUEDO 
 
 

2.1. LITERATURA INFANTIL 

 
 
 Para abordar como se dá a interação da criança com o livro-brinquedo, é importante 

pensarmos, em primeiro lugar, como esses livros estão classificados, a que grupo 

pertencem e como essa classificação os qualifica. 

 Os livros-brinquedo estão classificados como obras de literatura infantil, visto que 

grande parte de sua produção visa a idade de 0 a 6 anos. A produção recai nessa faixa 

etária pela compreensão, às vezes equivocada, de que o livro-brinquedo pode não ser 

adequado a um tipo de literatura prezado dentro das escolas. Então, esse gênero de 

livros é, algumas vezes, relegado à categoria brinquedo nas mãos dos pequenos 

principiantes no campo da leitura. 

Poderíamos questionar, então, o que qualifica o livro-brinquedo. Difícil é 

encarar essa pergunta, pois quando o assunto é a qualidade, diferentes teorias entram em 

desacordo. A este respeito, Hunt (2010, p. 75) diz que: 

 
Não pode haver uma definição única de ‘literatura infantil’. O que se 
considera um ‘bom’ livro pode sê-lo no sentido prescrito pela corrente 
literário-acadêmica dominante; ‘bom’ em termos de eficácia para a 
educação, aquisição da linguagem, socialização/aculturação ou para o 
entretenimento de uma determinada criança ou grupo de crianças em 
circunstâncias específicas; ou ‘bom’ em algum sentido moral religioso ou 
político; ou ainda em um sentido terapêutico. ‘Bom’ como aplicação abstrata 
e ‘bom para’ como uma aplicação prática estão em constante conflito nas 
resenhas sobre a literatura infantil. 

 
 Se entrar em consenso sobre a qualificação dos livros de literatura infantil não é 

simples para os pesquisadores dessa área, essa tarefa torna-se ainda mais árdua para pais 

e professores ao fazerem a escolha do tipo de livros que disponibilizarão para seus 

filhos e alunos. Nessa pesquisa, não é intenção fazer uma discussão dos livros infantis, 

mas situar o livro-brinquedo no âmbito da literatura infantil, buscando contribuir para o 

entendimento deste gênero de livros. 

 Conforme Hunt (2010, p. 61), a escolha dos livros é feita por um público que se 

divide em interesses e esses podem ser de várias vertentes como os saudosistas que 

acreditam que a literatura só pode ser boa se é de autores antigos e bastantes 

qualificados; há outros a quem não interessa a cultura do livro, mas acreditam que a 
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criança deva ler, seja essa leitura qual for; e também há aqueles que se utilizam da 

literatura para fins mais práticos, pessoais, como uma receita aplicável a uma 

necessidade. O modo como os adultos escolhem os livros para as crianças vai também 

despertar nelas o gosto ou desgosto pela leitura. 

 A escolha dos livros envolve, então, diferentes parâmetros. Nessa discussão, Hunt 

(2010, p. 78-85) problematiza perguntando quem escolhe o livro para as crianças. Quem 

escreve livros para as crianças? Quem faz a crítica literária desses livros?  

 A compreensão de que o adulto está sempre por trás de toda a idealização, produção 

e escolha dos livros infantis, mostra que há uma relação de poder quando falamos em 

qualidade. Também temos que pensar que o adulto, geralmente, não lê uma obra de 

literatura infantil apenas por prazer, ele o faz, usualmente, para alguma criança. 

 Nessa relação, do adulto com a criança, vemos, algumas vezes, a baixa valorização 

da literatura infantil, pois não se dá chance dessa ser um texto aberto, convidativo a 

experimentações, usa-se um texto fechado, cerceado pelo “poder” dos adultos em não 

expor a criança a certos assuntos e emoções. Com isso, chegamos a textos que são 

utilizados para formar a opinião das crianças, de acordo com os posicionamentos dos 

adultos, com o que acreditam ser o certo, com sua visão de mundo. 

 Esses textos fechados não dão chance à criança em ter sua própria construção a 

respeito de um assunto, há uma insistência em trazer tudo separado e bem explicado 

para que assim ela não precise sair do livro para buscar alguma resposta. Tudo se 

encontra no livro e todas as perguntas já são respondidas ali mesmo, não é deixado 

espaço para questões. 

 Como já foi mencionado anteriormente, é difícil qualificar os livros de literatura 

infantil, dizer o que é bom ou ruim em literatura, pois depende da perspectiva que 

adotamos. Mas é preciso estar atento para textos que, ao invés de deixar a criança 

completar as lacunas da interpretação, daquilo que ela lê, já trazem tudo estabelecido e 

dito desde a concepção do livro. 

 No decorrer dos anos, passamos por muitas transformações na produção de livros de 

literatura infantil. Os modos de se relacionar, com tudo e com todos, estão em constante 

mudança. Isso também vem acontecendo com a leitura. Há a preocupação por parte de 

alguns pais e professores para que a criança, desde seus primeiros anos de vida, tenha 

uma relação prazerosa e de encantamento com o livro.  

 Essa premissa está tão difundida que não precisamos mais ir, apenas, em livrarias 

para adquirir livros, vemos que em grandes redes de supermercados é possível encontrar 
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variados livros, não só para adultos, mas, na sua maioria, para crianças. Também há 

uma crescente produção de livros que têm em sua concepção o baixo custo para atingir 

as camadas da população que não podem pagar o preço de um livro infantil mais 

sofisticado de famosas editoras ou escritores. Acerca dessas produções mais acessíveis, 

é preciso mencionar que, em sua grande maioria, são sínteses simplificadas de histórias 

maiores em uma linguagem mais “simples”, semelhantes àqueles textos fechados, que 

não estimulam a criança a imaginar, completar lacunas, pensar a respeito daquilo que 

ela vê. 

 Além de discutir a qualidade dos livros, é preciso analisar a importância deles na 

vida das crianças. Essa difusão de livros, nos mais variados contextos, pode causar uma 

maior proximidade na relação criança-livro. Não se trata de minimizar a qualidade dos 

livros, mas de considerar que a redução de preços, a acessibilidade às obras, mesmo as 

de alto valor e a disponibilidade de variados tipos de obras nas bibliotecas das escolas, 

possibilitem um maior acesso das crianças à literatura infantil. 

 Em relação a essa proximidade com os livros, surgem benefícios à própria criança 

ao propiciar a construção de um hábito de leitura e de parâmetros para classificar os 

livros quanto à qualidade, bem como de conhecimento acerca dos livros. 

 De acordo com Lajolo (1985, p. 55): 

 
É tempo de uma consideração à margem: mesmo com um texto muito ruim, 
se pode fazer um bom trabalho. Desde, é claro, que se trate de um bom 
leitor, e que se leve a sério a conquista, palmo a palmo, de uma certa 
autonomia em relação aos textos didáticos. Mas, assim como um bom leitor 
pode atenuar a carga negativa de um mau texto, um bom texto pode ser 
prejudicado por um mau leitor. 

 
 Ainda que a discussão sobre qualidade e acessibilidade seja de grande importância, 

é preciso perceber que estamos passando por consideráveis mudanças na literatura 

infantil. Nas palavras de Cademartori (2009, p. 51), é possível perceber estas mudanças 

nas relações entre imagens e textos verbais:  

 

A produção literária, deste início de século, mostra acentuada inclinação 
para transcender as fronteiras de gênero e também para estabelecer novas 
relações entre imagens e palavras. As ilustrações abandonaram o modesto 
papel de ficar a serviço do que relatam as palavras e passaram a constituir 
um outro texto.  
 

 As imagens, que eram consideradas apenas ilustrações do texto verbal, ganham 

proporções de uma nova história a ser lida. Os livros ilustrados contemporâneos dão 

lugar diferente às imagens, que antes não se misturavam com a escrita e ficavam 
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relegadas a apenas uma das páginas, hoje se misturam, muitas vezes, sem discriminar a 

linha de junção das páginas. A este respeito Linden (2011, p. 18) diz que: 

 
Promover a imagem no livro, como pretende Pierre Marchand, consiste 
também em ampliar sua difusão: a coleção Folio Benjamin populariza o 
livro infantil de bolso com ilustração. A contribuição de Marchand é 
igualmente marcada por inovações técnicas relacionadas à impressão de 
imagens (o uso de transparência, diferenciação de texturas de entintamento e 
etc...), que viriam ampliar o espaço destas no livro. 
 

 As produções dos livros têm mudado muito em função dos avanços tecnológicos. 

Peter Hunt (2010, p.43) nos diz que os livros de literatura infantil estão entre os textos 

mais interessantes e experimentais no uso de técnicas de multimídias, combinando 

palavra, imagem, forma e som. Em seu livro, o autor dá o exemplo do livro “O Carteiro 

Chegou” de Janet e Allan Ahlberg, que traz uma coleção de cartas em envelopes com 

conteúdo removível, trocadas entre personagens dos contos de fadas. Esse livro não se 

utiliza apenas da palavra para dar conta da história, ele usa, através das cartas, 

mecanismo para que o leitor também interaja com a narrativa, participando ativamente 

durante a leitura. 

 Assim, ao pensar na escolha dos livros infantis, é preciso refletir sob vários 

aspectos, visto que hoje temos uma grande produção, mas necessitamos ter um olhar 

cauteloso para que a criança-leitora (do visual e do verbal) não seja qualificada como 

menos capaz na hora dessa leitura. 

 A experimentação nos livros infantis vem se constituindo das mais diversas formas, 

as quais implicam diferentes maneiras de leitura e evidenciam grandes inovações nas 

produções de literatura infantil do nosso século. Essas inovações nos livros 

acompanham as que chegam todos os dias aos jogos, aos computadores e outras 

tecnologias. É uma maneira de, inclusive, chamar a atenção para o livro, não só para o 

consumismo, mas de capturar a criança, mesmo que por sedução, para a leitura. 

 

 

2.2. LIVRO-BRINQUEDO  

 
 
 Ao abordar o tema do livro-brinquedo, procuramos fazer um resgate desta 

história que é ainda pequena no Brasil, mas que em outros países, como na França, 

possui uma longa trajetória que nos dá subsídios para compreendermos melhor essa 
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categoria de livro. Começaremos fazendo um panorama geral sobre a história do livro-

brinquedo, utilizando dados tanto do país quanto de fora dele. 

A nomenclatura dessa categoria de livros é um pouco diversificada. Na França 

são conhecidos por livros surpresa, “livros-vivos” franceses1, livre-jeu, que englobam 

livro lúdico infantil e livro artístico adulto experimental2; nos E.U.A. como toy book, 

play book e movable book3; no Brasil como livro-brinquedo. Adotaremos, no decorrer 

da dissertação, a nomenclatura livro-brinquedo, pois no Brasil correntemente usa-se 

esse nome para designar os livros em que aparecem imagens em 3D, pop-up, abas 

manipuláveis, texturas, adesivos, dobraduras, entre outros modos buscando estimular a 

interação seja visual, tátil, sonora ou olfativa. Ao pensar em uma descrição do que 

seriam os livros-brinquedo Paiva (2013, p.112) discute alguns conceitos importantes: 

 
Livro-brinquedo, portanto, é aquele que diretamente funciona como objeto 
lúdico de oferecimento à ação e à aproximação, não é um livro para ser visto 
apenas ou prioritariamente nas mãos alheias, adultas, ou para ser resguardado 
do toque como edição delicada, ou mesmo protegido dos usos, 
experimentações e sensações. Pelo contrário. Muitos livros-brinquedo já são 
até encerados no acabamento gráfico para resistirem ao toque-e-interaja e 
alguns são reaproveitados após brincadeiras de desenhar ou escrever e 
apagar; outros são imantados no miolo para receber personagens-ímãs, e os 
de plástico são atóxicos para poderem ser levados à boca, mordidos, 
cheirados. Há ainda os livros que são mais rígidos em escolha de substrato de 
impressão para se tornarem mais resistentes à interação, locomoção, 
transporte e brincadeira. Mas todos, em comum, são livros no processo de 
adaptação para a ação do ler-brincando. 
A interface do livro-brinquedo é, por conseguinte, um fator determinante 
porque deve conseguir acionar os sentidos de seu leitor de endereçamento 
pelo chamamento escrito, visual ou tátil. Sua aparência deve sugerir: brinque 
comigo. E todas as suas abordagens de chegada ao conhecimento devem 
favorecer a psicomotricidade, o entretenimento e a ludicidade. Afinal, um 
brinquedo não deve frustrar, mas agradar e divertir, ensejando um “querer 
brincar de novo”– como tentam livros-brinquedo de banho, livros de 
teatrinho de fantoche, livros de quebra-cabeça, livros que tomam a forma de 
cenários, de personagens estilizados e tantos outros em profusão. 
 

 O livro-brinquedo tem em sua composição algo que não pode deixar de ser 

citado, que é a interação, seja ela ao estimular os cinco sentidos, seja ao convocar o 

leitor para uma viagem lúdica pela imaginação, já que possibilita que o leitor faça sua 

própria escolha de leitura, no sentido amplo.  

Ao continuar a trajetória dos livros-brinquedo, o artigo de Perrot (1998) 

apresenta livros-vivos, da França, alguns dos primeiros livros datam dos anos de 1958 a 

                                                 
1 Nomenclatura encontrada no artigo de PERROT (1998) 
2 Nomenclatura encontrada na Tese de PAIVA (2013), Um livro pode ser tudo e nada: especificidades da 
linguagem do livro-brinquedo. 
3Nomenclaturas encontradas na Tese de PAIVA (2013), Um livro pode ser tudo e nada: especificidades 
da linguagem do livro-brinquedo. 
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1961. Desse modo, podemos constatar que a cultura dos livros-vivos já tem mais de 

meio século. O autor, nesse artigo, faz a descrição de vários livros deste gênero, 

utilizando-se da psicologia para pensar como estes livros são importantes na infância. 

No decorrer do artigo, ele vai trazendo os títulos de livros que formam quase que uma 

linha de tempo dos “livros-vivos” publicados na França. 

Saindo um pouco do universo francês e migrando para os Estados Unidos, um 

escritor e ilustrador que chama a atenção é Eric Carle. Carle se utiliza de técnicas de 

colagem de papéis pintados à mão, páginas em terceira dimensão e sons. Seus livros 

possuem uma qualidade lúdica, um brinquedo que pode ser lido, um livro que pode ser 

tocado4. O escritor e ilustrador possui 78 livros, seu primeiro livro data do ano de 1967 

e o último do ano de 2011. Seu livro de maior sucesso é “The Very Hungry 

Caterpillar”, de 1969, que foi traduzido para o Brasil em 2007 como “A lagartinha 

muito comilona”. Este livro foi recomendado pelo Plano Nacional do Livro e Leitura 

(PNLL), no Brasil. O Plano Nacional do Livro e Leitura — PNLL — é um conjunto de 

projetos, programas, atividades e eventos na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas 

em desenvolvimento no país, empreendidos pelo Estado (em âmbito federal, estadual e 

municipal) e pela sociedade. 

Através das datas desses livros, podemos perceber que na França e nos Estados 

Unidos esse gênero de livros não é novidade, segundo Perrot, sua produção vem ao 

longo dos anos se aprimorando e ganhando novas técnicas que contribuem para que o 

livro-brinquedo seja um importante material a ser manipulado pelas crianças. Percebe-

se que há uma tradição em publicar esse gênero de livros em outros países. No Brasil, 

ainda há muito a ser feito no que se refere ao livro-brinquedo, seja em relação à 

qualidade editorial, ao número de escritores e ilustradores ou em relação às pesquisas 

que se dediquem a essa categoria de livros. Como ainda veremos nos próximos 

capítulos, os livros que fazem parte da premiação de livro-brinquedo pela Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) são, em grande número, traduções vindas 

da França.  

Mas por que tratar especificamente do livro-brinquedo como uma categoria de 

livro infantil? Pela razão de que são poucos os investimentos de pesquisa destinados a 

estes livros. Hoje, temos uma dedicação maior de trabalhos acadêmicos em torno da 

literatura infantil, mas vemos, também, uma considerável produção de livros que já não 

                                                 
4 Retirado de http://www.eric-carle.com/bio.html e traduzido pela autora da dissertação. 
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se ajustam aqueles formatos convencionais. Mesmo que a qualidade tenha que ser 

colocada à prova, há vários tipos destes livros no mercado que, por serem relativamente 

novos, acabam sofrendo preconceito por parte de pais e educadores que não consideram 

tal tipo de livro como literatura. 

Esse preconceito não pode ser menosprezado em vista da grande quantidade de 

livros que são colocados todos os dias no mercado sem preocupação com a qualidade. 

Mas, por causa dessa situação, acabamos desconsiderando a produção de livros-

brinquedo, que poderiam ser bem aproveitados para a educação das crianças como um 

estímulo à leitura. Quando falamos em estímulo é preciso ter cuidado, pois muitas 

pessoas acreditam que essa categoria de livros serve como um chamariz para que as 

crianças comecem a ter uma boa relação com o livro e a leitura. Então, temos que 

avaliar como essa informação, acerca dos livros-brinquedo, chega aos pais, às crianças e 

aos educadores. 

Outro ponto importante dessas discussões, é que, em grande parte, as pessoas 

acreditam que esses livros só são adequados para bebês e crianças pequenas. No 

entanto, há livros que, por sua temática e sofisticação, podem ser destinados tanto a 

crianças de 6, 7, 8 anos como a pessoas de mais idade. Esses livros estimulam a 

percepção, a criatividade e a interação, mostrando-se importantes para o 

desenvolvimento integral da criança. 

O investimento na compra desses livros, principalmente os livros-brinquedo que 

são objetos desta pesquisa, tem um alto valor. Uma justificativa poderia ser porque eles 

são traduções de obras, principalmente da França e dos Estados Unidos. Outro fato, que 

poderia ser levado em conta, é referente aos profissionais que trabalham com essa 

categoria, como os engenheiros do papel. Já temos, em livros publicados aqui no Brasil, 

os engenheiros do papel, que são profissionais que trabalham com técnicas de 

construção das ilustrações em 3D, das abas que os livros possuem e também de algumas 

técnicas de dobraduras e de movimentação das ilustrações. De acordo com Santos 

(2013, p. 14): 

 

A Engenharia do Papel pode ser definida como um segmento do design que 
utiliza estruturas e recortes para dar movimento ao papel, trabalhando com 
mecanismos tridimensionais, móveis, retráteis ou qualquer outro elemento de 
cunho interativo. Uma das principais aplicações dessas técnicas acontece em 
um ramo do mercado editorial de grande importância, dos chamados livros 
pop-up. 
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 Fora do país esses profissionais possuem uma tradição, mas no Brasil ainda há 

pouco sobre esse trabalho. Algo que também justifica o valor desse tipo de livro é a sua 

produção, que envolve, por diversas vezes, a mão humana para dar acabamentos seja em 

técnicas pop-up, em abas em colagens, etc. Como destaca Almeida (2013, p. 35-36) em 

relação ao modo como são montados e finalizados os livros pop-up: 

 
As peças semelhantes são empilhadas e levadas à área de montagem, onde 
são constantemente abastecidas. O processo de montagem obedece uma linha 
de produção, ou seja, cada trabalhador é encarregado de uma única função, 
por exemplo, cortar ou dobrar. Não é raro haver mais de 100 trabalhadores 
envolvidos na produção de um exemplar. O livro pop-up é montado à mão, 
usando um guia de montagem enviado junto ao arquivo digital à gráfica. Os 
livros finalizados são despachados e armazenados nos armazéns das editoras, 
de onde são enviados às livrarias. 

 
É possível entender o processo através das imagens (figuras 1 a 5), que seguem, 

disponibilizadas por Almeida (2013, p. 35-36); 
 

 
Figura 1: Mulheres destacando as figuras pop-up 

 

 

 
Figura 2: Figuras já destacadas 

 

 
Figura 3: Mulheres colando as figuras para formar os pop-up 

 

 

 
Figura 4: Livros sendo 
colocados nas caixas 
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Figura 5: Livro pop-up pronto 

 
Nesse sentido, o alto custo dessas produções também inviabiliza sua entrada na 

escola pública. Mas, não só o fator do custo é um impedimento, há outros que justificam 

essa indisponibilidade, e isso é o que Paiva (2013, p.84) discute a seguir: 

 
No Brasil, a maioria das creches e pré-escolas ainda não usam livros-
brinquedo para a iniciação à recreação com linguagens ou gosto formador de 
leitura. Os motivos são variados, mas incluem inacessibilidade por causa do 
custo ou receio de que as crianças não consigam manuseá-los sem danificá-
los. Além disso, poucos autores e títulos de livro-brinquedo são conhecidos 
no país e para o trabalho específico em Educação Infantil pouco se fala ainda 
em biblioteca para bebês (bebetecas); ainda que o conceito de brinquedoteca 
venha ganhando espaço.  Muitas vezes, desconhece-se também a variedade 
de materiais e oportunidades comunicativas destes instrumentos (livros 
lúdicos) editoriais-conceituais. 

  
Contudo, o livro-brinquedo pode ser considerado um grande aliado para motivar 

a relação da criança com o livro, mas, também, precisa ser pensado para além, como um 

objeto que atenta para as relações com a arte, a estética e a estesia que podem ajudar a 

criança no seu desenvolvimento em diversas áreas de conhecimento. Qual a diferença, 

então, entre livro-brinquedo e livro de artista? 

 

2.3. LIVRO DE ARTISTA 

 
 
 Ao pensar nas relações que podem estar entremeadas entre o livro-brinquedo e o 

livro de artista, começaremos estabelecendo pontes de aproximação entre elas.  O livro 

de artista, livro de arte, arte do livro, livro-obra (bookwork), livro-objeto são designados 

por Silveira (2001, p. 47-48) como: 

 
Livro de arte:  Livro em que a arte ou o artista é o assunto. 
Livro de artista: Livro em que o artista é o autor. 
Arte do livro: Arte que emprega forma do livro. 
Livro-obra [bookwork]: Obra de arte dependente da estrutura de um livro. 
Livro-objeto: Objeto de arte que alude à forma de um livro. 
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 Assim, os livros mencionados por Silveira sugerem uma aproximação com a arte. 

Eles se utilizam do suporte livro para dar forma à obra ou mostrar obras dos artistas. 

Para corroborar com essa idéia, Krug (2011, p. 79) afirma que: 

 
A modalidade de criação “livro de artista” ao apropriar-se da concepção 
tradicional de livro, ressignifica o objeto de arte em contextos específicos, 
contrapõe propósitos. Sua primeira condição híbrida está em situar-se entre 
linguagens, indo de um campo a outro, de objeto literário a objeto plástico. 
Sua denominação de “livro de artista”, no campo das artes visuais, foi 
cambiante, sendo ora chamado de arte-livro, ou livro-arte; embora seja um 
objeto, como o livro literário. 
 

 Sendo assim, se tornam pioneiros no conceito da experimentação dentro desse 

suporte, o livro, que ainda era visto de modo bastante restrito devido à sua tiragem. 

 Em sua primeira concepção, o livro de artista (artist’s books) seria uma tradução do 

francês tradicional livres d’artistes e livres de luxe. Eram edições luxuosas com textos 

literários preexistentes, segundo Silveira (2010, p. 50). No decorrer do tempo, essa 

concepção foi mudando e os livros de artistas começaram a se definir pela expressão da 

arte. São livros que se abrem à experimentação, misturam técnicas para criar um objeto 

artístico. Muitos desses são únicos, não possuem tiragem realizada por editoras, pois são 

feitos através de um trabalho artesanal minucioso. 

       Os primeiros livros de artista começaram a surgir nos anos de 1920, mas só teremos 

a legitimação desse tipo de obra a partir dos anos de 1960 e 1970. Mesmo que 

legitimado, ainda nos anos de 1980 e 1990, há alguns desentendimentos conceituais a 

respeito dessas obras, segundo Silveira (2001, p. 30). 

 Entre alguns livros-objeto, que podemos considerar, está a ‘Caixa Verde’ de Marcel 

Duchamp de 1934, ‘Cadernos’ de Leonardo da Vinci do século XV, apesar de que ainda 

não se enquadravam nesse conceito, pois não se pensava dentro de um conceito 

fechado. 

 Podemos, então, perceber que muitos desses livros são obras de arte, que nos 

encantam com uma narrativa visual e formas que se assemelham a esculturas, que nos 

remetem a outras lembranças. 

 Essa maneira de enxergar o livro, para além de fornecer informações verbais, abre 

outros caminhos de leitura. Tendo o livro como suporte, a categoria livro de artista 

deixa aberta a estrutura a modificações que, com o tempo, podem influenciar a maneira 

como os compreendemos. Krug (2011, p. 89) traz uma contribuição para se pensar na 

forma como entramos em contato com esse livro, que difere da maneira como o livro 
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tradicional se apresenta, mas que por outro lado remete às sensações sentidas quando 

estamos em contato com o livro-brinquedo: 

 
O leitor poderá ser seduzido por materialidades que convocam o tátil, o 
olfativo, o sonoro e o visual; pela forma e seus desdobramentos em sinais 
gráficos e imagens; pelo sincretismo de linguagens, por um conjunto que 
oferece à percepção novos sentidos, para o sentir e o pensar. Em seu primeiro 
contato, o sujeito, entregue aos efeitos intersomáticos, experimentados no ato 
da descoberta, pode vivenciar a estesia engendrando novos sentidos, 
ampliando a reflexão sobre o livro de artista, e sobre a arte contemporânea. 
 

 É nesse panorama que, ao olhar os livros-brinquedo, nos deparamos com livros que 

nos mostram técnicas, imagens em terceira dimensão e que fogem dessa perspectiva 

mais clássica, nos trazendo interessantes meios de construí-lo. Ao pensar em 

similaridades entre o livro-brinquedo e o livro de artista, é bastante visível essa 

construção que leva o leitor a querer sentir, a experenciar aquilo que poderíamos chamar 

na semiótica de sentido sentido, que é justamente o sentido que emerge das sensações, 

do contato direto. 

 Ao verificar alguns livros infantis presentes na categoria livro-brinquedo, 

encontramos as mais variadas formas de fazer com que a criança interaja com a história, 

por meio da visão e de sensações, como a audição, o olfato e o tato. Ao percorrermos 

alguns livros de artistas, perceberemos que eles também se utilizam das sensações para 

que o púbico interaja com o livro, como por exemplo, ‘Priére de toucher’ (Favor Tocar) 

(Figura. 6) de Marcel Duchamp (1947), catálogo que exibia em sua capa um seio de 

borracha porosa. 

 
Figura 6: ‘Priére de toucher’ (Favor Tocar) de Marcel Duchamp (1947) 

 

 Assim, Souza (2009, p. 86) comenta como se dá essa tatilidade dentro do livro de 

artista: 
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Sem dúvida, uma das características mais específicas do livro é a sua 
propriedade de oferecer-se ao toque. Os livros de artista, uma vez que são 
uma apropriação poética do meio, trazem implícita à sua constituição física 
a demanda do toque, e só com toque se tornam obras inteiras. Os livros de 
artista, portanto, têm de ser compreendidos a partir do seu interior, revelados 
pelo tocar. Se num livro tradicional a propriedade tátil é inconteste, num 
livro de artista esse aspecto pode ser multiplicado e amplificado, por meio 
da escolha de materiais, da constituição física do livro, das decisões 
envolvidas na feitura da obra, etc. O livro, nesse sentido, guarda a potência 
de tornar-se um lugar para o exercício de sensações táteis intensificadas.  
 

 Não é intenção fazer, aqui, uma comparação destes dois tipos tão distintos de obras, 

mas evidenciar como o livro de artista abre caminho para que outros livros, como os 

infantis, sejam levados a utilizarem técnicas e materiais para dar novas perspectivas à 

leitura. 

 Desse modo, o legado dos livros ligados à arte, como livros de artistas, livros de 

artes e livros-objeto, é de grande importância na influência que podem ter causado para 

o aparecimento dos livros infantis, que hoje, enquadramos no conceito de livro-

brinquedo.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

3.1. SEMIÓTICA 

  
  
 Essa pesquisa se apoia nos estudos da semiótica discursiva, concebida por Algirdas 

Julien Greimas, também conhecida como semiótica francesa ou greimasiana,que tem 

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

expressão, a semiótica estuda 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. Como primeiro passo da análise, a semiótica propõe começar pelo 

plano do conteúdo.  

 O plano do conteúdo na semiótica discursiva é pensado sob a forma de um 

percurso gerativo de sentido, o qual é composto por três níveis: fundamental, narrativo e 

discursivo. O nível fundamental é o das oposições, dos valores em que o texto está 

fundamentado, suas estruturas principais. Sendo assim, os termos opostos recebem duas 

qualificações, conforme a relação que estabelecem, são elas euforia e disforia; um valor 

positivo, outro negativo. Esses valores não são definidos pelo leitor, mas já estão 

inscritos no texto (PILLAR, 2009, p. 17). O nível narrativo é onde se organiza a 

narratividade. Toda a leitura vai ser a partir do ponto de vista de um sujeito. Pillar 

(2009. P. 18) observa que uma narrativa complexa compreende sequências canônicas, as 

quais se desenvolvem em quatro fases: manipulação, competência, performance e 

sanção. Já o nível discursivo é caracterizado pelo discurso assumido por um 

enunciatário que estabelece marcas de tempo, de espaço e de pessoa, dando concretude 

à história. 

 Ao abordar o plano do conteúdo, mesmo que de maneira resumida, é possível 

perceber os passos dados para se chegar à construção do sentido, mas não é somente 

deste plano que o sentido emerge, pois para o conteúdo se manifestar é preciso que 

exista o plano da expressão. Assim, acerca das relações entre o plano de conteúdo e o 

plano de expressão, Fiorin (1995, p.172) diz: 

 
No momento em que, no simulacro metodológico, temos a junção do plano 
de conteúdo com um plano de expressão, ocorre a textualização. O texto é, 
assim, uma unidade que se dirige para a manifestação. Seu conteúdo, 
engendrado por um percurso que vai do mais simples e abstrato ao mais 
complexo e concreto, manifesta-se por um plano de expressão... O mais 
importante a notar, porém, é que na relação entre conteúdo e expressão gera-
se o que chamamos efeitos estilísticos da expressão. Poderíamos dizer que 
temos basicamente textos com função utilitária (informar, convencer, 
explicar, documentar, etc.) e função estética.  

 

 Deste modo, ao pensarmos na semiótica, temos que entendê-la como teoria da 

significação, a qual postula que o significado não está nos objetos, na ordem do mundo, 

mas na ordem da cultura (OLIVEIRA, 2008). Logo, não podemos procurar o sentido 
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naquilo que observamos, mas sim na interação com aquele objeto. Dessa maneira, o 

sentido é construído através do contato do sujeito com o objeto. Nessa relação, o sujeito 

se utiliza de suas vivências, de sua cultura para dar sentido àquilo com que ele está 

interagindo. Poderíamos dizer que tudo que existe no mundo pode ser considerado um 

texto a ser lido. Ler, aqui, estaria no sentido de produzir e apreender significados de um 

texto, já que o sentido não está posto nesse, mas sim no modo como construímos a 

relação com esse. De acordo com Fechine (2006, p. 3): 

 
O que se busca, em outras palavras, é descrever o modo como a presença 
mesmo das coisas faz sentido – um sentido que se dá a partir da apreensão 
sensível de um objeto, ou, se preferirmos, como o “vivido” que emerge da 
convocação sensória provocada pela presença pregnante desse outro objeto. 
Não se trata mais, portanto, de um sentido realizado e, como tal, manifesto 
como um discurso enunciado, mas sim de um sentido em ato, que se constrói 
na e em situação.  
 

O sentido é constituído na relação da criança com o livro-brinquedo e é isso que 

interessa a esta pesquisa.O livro-brinquedo propicia à criança sensações e modos de 

percepção e é a partir desse contato que ela produzirá sentido para aquele objeto, num 

determinado contexto. Conforme Pillar (2010, p.1929): 

 
A semiótica discursiva busca, portanto, estudar as condições de criação e de 
transformação do sentido entendendo que o sentido se constrói na relação 
particular de cada sujeito com o texto, ou seja, o sentido não procede apenas 
do modo como os textos estão estruturados, mas depende das posições e dos 
comprometimentos que cada leitor assume, e que fundamentam sua leitura, 
num determinado contexto.   

 
 O sentido dependerá da relação de uma determinada criança com sua trajetória 

de vida, suas experiências anteriores em um determinado contexto. A partir dos aportes 

teóricos da semiótica discursiva, busca-se evidenciar os sentidos que as crianças 

constroem frente aquilo com que elas interagem, ou seja, conhecer os regimes de 

sentido, que serão explicitados no próximo capítulo, e as possibilidades de leitura. 

 A leitura faz-se importante frente à visualidade que estamos vivenciando. As 

crianças estão imersas num cotidiano que lhes apresenta todo o tipo de imagens, seja na 

televisão, em tablets, em computadores, nos livros, em outdoors, em muros, em cartazes 

e onde menos esperamos. Pensar em como possibilitar para a criança uma leitura da 

visualidade é também uma das contribuições desta pesquisa.  

Ana Mae Barbosa (2010, 2009) sistematizou a Abordagem Triangular sob três 

instâncias: fazer, ler e contextualizar. Por ser uma abordagem aberta pode ser realizada 

de maneiras diversas, o que faz com que o professor construa o seu próprio modo de 
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relacionar as três instâncias. A respeito das articulações teóricas de Ana Mae na 

Abordagem Triangular, Azevedo (2014, p. 64) observa que: 

 
O pensamento de Ana Mae se conecta ao de Paulo Freire, pois a 
arte/educadora tem afirmado que ler uma imagem, seja ela obra de arte ou 
aquela presente nas culturas visuais, exige o gesto de problematizar e por isso 
não devemos nos contentar com o óbvio, mas trabalhar procurando produzir 
sentidos para os discursos imagéticos, buscando na Contextualização o ponto 
de equilíbrio entre Leitura e o Fazer Artístico. Ou melhor, compreendendo a 
Abordagem Triangular como teoria de interpretação - como dispositivo 
teórico que provoca pensar os discursos visuais e a produção de sentidos para 
os mesmos - passamos, deste modo, a compreendê-la também como sistema 
complexo, pois a Abordagem Triangular se constitui na interação entre suas 
ações. 
 

 Contudo, é preciso entender que a leitura da imagem nessa abordagem pode ser 

considerada sob diferentes enfoques teóricos. Um destes enfoques é a semiótica que 

focaliza a produção de sentidos em textos imagéticos.  

 Nesse sentido, ao buscar a análise semiótica para compreender os livros usados 

na pesquisa, é preciso evidenciar que as leituras feitas pelas crianças buscam atribuir 

sentido àquilo que elas veem, produzindo sentidos articulando imaginação e cognição. 

 

3.1.1. Regimes de Interação 
 

 

  A interação da criança com o livro-brinquedo será abordada tendo como 

referencial teórico os regimes de interação propostos por Eric Landowski (2009). 

Procura-se, por meio desses regimes, evidenciar a maneira pela qual a criança constrói a 

sua relação com o livro-brinquedo, como ela interage com ele e as maneiras como o 

manipula. 

  Ao abordar os regimes de interação (LANDOWSKI, 2009), é preciso fazer uma 

busca por meio da teoria empreendida pelo autor, a fim de que sejam estabelecidos 

esses regimes e seja possível entendê-los na prática com as crianças. A respeito dos 

regimes de interação e sentido, Ledur (2013, p.145) diz que estão intimamente 

relacionados com a maneira pela qual o sujeito constrói suas relações com o mundo, 

com o outro e consigo mesmo. Os regimes de sentido são os da junção baseada na 

ordem do ter e o da união na ordem do ser.  Fechine (2006, p.5), ao abordar o regime da 

junção, considera que: 
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O modelo propõe a existência de actantes5 que entram em relação uns com os 
outros por meio de um objeto de valor. Todas as ações do sujeito são 
pautadas, então, por um percurso de aquisição, que envolve conquistas, 
perdas e reconquistas de um objeto de valor em circulação. O que se tem, 
então, é uma alternância de estados de um sujeito – eufórico ou disfórico – 
em função de sua conjunção ou disjunção com tal objeto de valor. 
 

  Assim, o regime da junção considera que a relação entre dois sujeitos se dá 

através de um objeto de valor, ou seja, aquilo que é desejado pelos sujeitos e que orienta 

suas ações para obtê-lo. Nesse percurso, nessa trajetória, acontecem transformações nos 

sujeitos em função dos encontros com objeto de valor, estados de euforia ou de 

desencontro, estados de disforia. 

  E em relação ao regime de sentido da união, Fechine (2006, p.5) diz que: 

 
Nesse tipo de regime, o sentido já não depende mais da circulação entre os 
actantes de qualquer valor por um enunciado preexistente e a priori . 
Depende, ao contrário, da simples co-presença de um ao outro ou do sujeito 
ao objeto (objeto que se faz sujeito numa intercambialidade de papéis própria 
às convocações somático-sensoriais). A semiótica passa a se ocupar agora de 
um sentido anterior a uma elaboração conceitual, um sentido pré-cognitivo, 
que se dá sem a mediação de qualquer linguagem socialmente instruída. 
 

  Fechine ressalta que no regime da união, o sentido se constrói na co-presença 

dos sujeitos, ou seja, é essencial uma interação em que os sujeitos estejam presentes. O 

sentido se constitui, então, de modo sensível. Para a pesquisa será importante observar o 

regime da união, já que diz respeito à co-presença, aquela presença em ato, que pode 

fazer emergir o sentido do sensível, o sentido sentido. 

  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. Dessa forma, tentaremos explicitá-los buscando 

exemplos baseados na interação da criança com o livro-brinquedo. 

                                                 
5Actantes são os sujeitos que participam da ação. 
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 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 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. 

Conforme Nunes (2013, p.102), no regime de manipulação é preciso (re)conhecer o 

outro com quem interage, buscando ativar a motivação para que suas ações se tornem 

intencionais por meio do seu próprio querer. É preciso deixar claro que a manipulação, 

aqui, não deve ser entendida de maneira negativa, visto que é uma relação possível e 

não está definitivamente ligada a alguma má ação. 

 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. Fechine e Neto (2010, p.8) afirmam que: 

 
A interação por ajustamento está baseada, segundo Landowski, no contágio 
entre sensibilidades (acalmar o outro pela minha calma; fazer o outro confiar 
pela minha confiança, motivar o outro pela minha motivação etc.). O 
fundamento do contágio é como vimos a reciprocidade, seja qual for sua 
forma de manifestação. Sendo assim, o contágio manifesta-se ora como uma 
apreensão imediata e em ato entre sujeitos, ou entre sujeito e objeto, por meio 
de suas propriedades ou “qualidades” (physise soma), ora como um 
aprendizado entre os interactantes, fruto de um contato repetido e duradouro 
entre eles. Em todas as situações, no entanto, depende sempre da presença de 
um ao outro. 
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  Esses exemplos de Fechine e Neto contribuem para percebermos como se dá o 

regime do ajustamento e que nesse regime, através do contágio, o sentido vai emergir 

pelo contato, o que, no caso desse trabalho, acaba privilegiando a relação de interação 

da criança com o livro, que será melhor compreendida no capítulo das análises. 

 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. Faz-se importante entender os regimes de 

interação, compreender como eles se relacionam e como poderão ser evidenciados na 

pesquisa com os livros e com as crianças. Fechine e Neto (2010, p. 9-10) descrevem os 

regimes de interação explicitando suas relações no quadrado semiótico: 

 
Figura 7: Quadrado semiótico (Fechine e Neto, 2010, p. 9-10) 
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  Pensando nas possíveis relações que podem ser estabelecidas a respeito do 

esquema apresentado por Fechine e Neto (Figura 7), vemos que os regimes da 

programação e do acidente se interligam, pois estão assentes no modo de existência. 

Sendo que a programação é regida pela regularidade e o acidente no princípio da 

probabilidade. A manipulação e o ajustamento, assentes no modo do fazer fazer, têm 

como princípio o contrato e o contágio respectivamente. As linhas tanto de dentro, 

quanto de fora do esquema mostram que há possibilidades de mudanças e que um não 

acontece após o outro, está no mundo e em todas as relações possíveis tanto entre 

sujeito-objeto, quanto sujeito-sujeito. 

  Nas análises dos registros da pesquisa será possível perceber o que as crianças 

expressam sobre o livro-brinquedo, bem como a maneira como elas interagem com o 

objeto e os tipos de interação envolvidos. Será observado o comportamento das crianças 

ao manipularem o livro. 

 Ao refletir sobre os regimes de interação, não pretendemos fazer com que eles sejam 

apenas aplicados a um objeto de estudo, mas entender este aporte teórico, em constante 

construção, num contexto específico. 

 
 

3.2. ESTÉTICA E ESTESIA 

 
 

 Ao abordarmos o livro-brinquedo, é difícil não mencionarmos a interação que 

ele proporciona, uma vivência diferente daquilo que estamos acostumados quando 

temos em mãos um livro mais clássico. Também é preciso considerar que muitos deles 

nos levam, por meio dos sentidos, a uma experiência estética e estésica. 

 Os livros-brinquedo têm essa nomenclatura por provocarem uma interação e 

uma brincadeira com os sentidos. Mas o que é essa sensação que nos toma diante de tais 

livros ou até mesmo diante de outras obras que nos mobilizam a sentir algo que nos 

afeta e remete-nos a outro lugar? 

 Dessa maneira, dois conceitos se colocam na tentativa de entender essa relação: 

estética e estesia. São conceitos bastante antigos e complexos, no dicionário de filosofia 

Abbagmano (2011), estética é designada como a ciência (filosófica) da arte e do belo. 

Santaella (1994, p.11) refere que “a palavra ‘estética’ é derivada do grego aisthesis, 
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significando sentir. (...) sentir, não com o coração ou com os sentimentos, mas com os 

sentidos”. E, a respeito de sua inserção no contexto filosófico, a autora menciona que:  

 
O primeiro a utilizá-la filosoficamente foi Alexander Baumgarten (1714-1762), 
em 1735, no texto denominado Reflexões Filosóficas sobre Algumas Questões 
Pertencentes à Poesia, onde ela foi definida como a ciência da percepção em 
geral. Na sua obra posterior, Aesthetica, essa ciência da percepção foi tomada 
como sinônimo de conhecimento através dos sentidos (...). 
 

Assim, as questões relativas à estética tiveram origem com os gregos, mas a 

palavra estética, como uma ciência filosófica, foi introduzida por Baumgarten em 1735. 

Ainda de acordo com Santaella (1994, p. 21-22): 

 
(...) as estéticas filosóficas do Ocidente passaram por, pelo menos, três fases 
diferenciais bem demarcadas: 1) o nascimento das teorias do belo e do fazer 
criador nas obras de Platão e Aristóteles (...). 2) O deslocamento da ênfase no 
objeto da beleza para o sujeito que a percebe (...); 3) (...) o descentramento da 
secular preocupação com o belo viria produzir (...) versões particularizadas e 
diferenciais.  

 A autora (1994, p.22) ressalta que houve, então, um deslocamento da questão do 

belo para os conceitos de “arte como expressão” e de “arte como experiência”. Desse 

modo, passamos a entender a estética não mais como o estudo do belo, mas como um 

campo que abarca os efeitos causados no observador pelo objeto. Assim, os significados 

das nossas relações com os objetos são atravessados pela experiência estética. Ao 

descrever a experiência estética, Krug (2011, p.61) diz que: 

 
Na experiência estética, em seu fazer, a interações entre sujeito, matéria, 
espaço e os procedimentos eleitos vão sendo pontuados por articulações que 
resultam numa forma, sejam objetos ou ação, quiçá, uma obra, cujo sentido é 
imanente e aberto a leituras e novos sentidos, contemplados no contexto em 
que se insere. 
 

A estética é caracterizada pelo questionamento de valores, de juízos de valores, 

parâmetro para a construção de gostos. Ao pensarmos em estética, é possível também 

falarmos em um julgamento reflexivo, pois a partir das artes conhecemos o mundo e 

repensamos conceitos acerca deste. 

Vamos constituindo nossos gostos através de nossas vivências. Quando somos 

educados para um olhar mais atencioso, convivendo com obras de arte, refletindo sobre 

o que escutamos sobre as obras, isso vai formando nossa concepção estética. É a partir 

dessas configurações que quando dizemos que algo tem qualidades estéticas, esse juízo 

se justifica pelas propriedades intrínsecas daquilo que estamos enxergando, que são 
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despertadas quando a observamos. O juízo estético depende do sujeito de suas 

experiências, conhecimentos e do contexto no qual está inserido. 

Evidencia-se, como citado anteriormente, que quando se educa o olhar, se cria 

uma reflexão acerca das qualidades estéticas, dentro de um contexto cultural. Há 

padrões estéticos criados pela sociedade, os quais apontam o que é belo e “literário” 6 e 

que podem se modificar através de uma leitura reflexiva. Pontes (2013, p.175) descreve 

tal mudança na concepção estética ao observar que: 

 
A concepção estética deixa de estar atrelada ao ideal de beleza para observar 
a significação contextual do objeto artístico. O artista deixa de ser o mago 
criador e passa a ser o propositor de situações que exigem a interferência dos 
que têm acesso a elas. A arte, assim concebida, exige outro modo de ver, 
outra forma de interação com os objetos artísticos; ela exige uma interação 
na qual o apreciador deve ser propositivo no olhar. O leitor de arte passa a 
fazer parte do processo de significação do objeto artístico na medida em que 
interage com ele estabelecendo diálogos entre suas experiências e o que é 
proposto pelo artista. Dessa forma, contemporaneamente é preciso estar 
atento aos processos de aproximação à arte – na criação e produção de 
sentidos por aqueles que a leem. A leitura pode ocorrer em diversos lugares, 
e um deles é a escola; assim, cabe questionar como se tem proposto o acesso 
à arte neste espaço de educação. 

 
 Possibilitar à criança um olhar mais atento sobre a arte e sobre o seu cotidiano, 

dá à ela a chance de expressar suas ideias, de dar uma significação ao que ela está 

observando. Sem essa preocupação, educamos para que os outros imponham um sentido 

àquilo que a criança enxerga, não deixando que ela mesma construa sua concepção 

estética. É importante, então, salientar o papel da leitura de imagens: 

 
Pillar ressalta a relevância da leitura como forma de refletir sobre o que se 
está olhando. Olhar e ver são diferentes ações presentes nos processos de 
leitura. O homem participa da vida cotidiana como um fruidor de imagens, 
ativo e receptivo. Ele olha. No entanto, não tem tempo e nem possibilidade 
de absorver inteiramente e com toda intensidade todos os aspectos daquilo 
que olha. “É só quando passa do limiar do olhar para o universo do ver que 
se realiza um ato de leitura e de reflexão” (PILLAR, 2002, p. 73 APUD, 
PONTES, 2013, p. 176). 

 
 Assim, quando falamos em leitura, estamos tratando desse olhar sensível, que 

através da estesia, conduz à significação. A estesia é caracterizada pela percepção 

sensorial, que abarca não somente o olhar, mas que envolve toda a sensorialidade do 

corpo. Oliveira (2010, p.5) descreve que o corpo opera apreendendo e sentindo o 

sentido que é sentido graças à condição estésica. 

                                                 
6 Utilizo esse conceito, pois acredito que também o gosto na literatura e a busca pela leitura literária nos 
leva, muitas vezes, a ter um pré-julgamento diante de novas categorias de livros e novos autores. 
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 No livro “Da Imperfeição”, Greimas (2000) utiliza textos literários de autores 

consagrados para problematizar a participação dos sentidos na constituição da 

significação: trata o deslumbramento e o fascínio como uma experiência estésica. No 

livro vão se estabelecendo momentos em que podemos vislumbrar a experiência 

estésica com um acidente, um imprevisto, uma fratura. Essas fraturas podem ser 

comparadas aos acontecimentos que irrompem no cotidiano e nos fazem vê-lo de um 

modo diferente. 

 Esse deslumbramento se dá em ato, na interação entre sujeito e objeto. A estesia 

assim como a estética são experiências que nos convidam a olhar de uma maneira 

diferente, que se utilizam do corpo para apreender esse entendimento. Landowski (2009, 

p. 94) descreve de maneira mais explícita esse encontro: 

 
O caminho proposto em Da imperfeição passa pela mediação do sensível e, 
portanto, do estético ou, mais fundamentalmente, da estesia. Na experiência 
estésica (...) pode ocorrer que a realidade faça sentido de um modo quase 
fusional, como se o contato com o “perfume” dos objetos bastasse para 
tornar o sujeito plenamente presente ao mundo – e o mundo imediatamente 
significante. 

 
 Por mais encantadora que essa visão de deslumbramento possa estar sendo 

descrita, ela também se faz presente na nossa vida cotidiana. Não somente expressa por 

fatos fora do comum, mas, também, apreendida em um olhar mais atento e 

contemplativo a objetos que não estamos acostumados a de fato enxergar. Essa relação 

mais sensorial, que pode surgir quando temos a oportunidade de enxergar o mundo, é 

que possibilita uma interação com o livro-brinquedo que nos remete ao plano mais 

sensível. Dessa maneira Krug (2011, p. 59) descreve a estesia como: 

 
De natureza pré-discursiva, a estesia diz respeito à percepção, aos cinco 
sentidos do corpo, em sua capacidade de serem convocados quando em 
contato com as qualidades da matéria, objetos e sujeitos do mundo; é 
entendida como a parte sensível do sentido, que engendra o que para 
Landowski é o sentido-sentido. A produção do sentido, dessa forma, se dá em 
ato, pela co-presença sensível dos actantes em uma situação concreta. O autor 
conceitua como regime de interação esse contato direto entre actantes, por 
independer da mediação de um enunciado pré-existente. 
 

 São essas qualidades estésicas que provocam a interação fazendo com que sejam 

mobilizados os sentidos para percebermos situações, objetos, fatos do nosso cotidiano 

que nos tiram do lugar-comum e nos remetem ao lugar das sensações. É pensando nesse 

conjunto de fatores que a pesquisa visa entender como se dá a relação da criança com o 

livro-brinquedo, objeto que convoca a percepção estésica, não só admitida em sua 
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leitura, mas percebida também em sua tatilidade. Os modos como as crianças veem o 

livro, a partir da interação delas com o livro-brinquedo poderá evidenciar seus critérios 

como observadores do objeto, seus juízos e suas sensações. 

 Essa percepção dependerá das vivências anteriores das crianças e de suas 

construções estéticas. Desse modo, as relações entre estética e estesia, na construção de 

sentidos, podem ajudar a entender como elas reagem frente às interações que o livro 

poderá proporcionar, pois para fazer sentir (estesicamente), precisa primeiro fazer 

sentido (esteticamente) (Landowski, 1996, p. 37). 
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4. METODOLOGIA  
 
 

4.1. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 

A metodologia, utilizada nesta pesquisa de mestrado, é de cunho qualitativo, a 

qual aborda por meio de um estudo exploratório e de observações o trabalho com as 

crianças. A pesquisa qualitativa tem seu foco na descrição do contexto, das atividades e 

dos comportamentos. E através desses procedimentos foram coletados os dados, 

presumindo que o pesquisador acompanhe os sujeitos de pesquisa por um tempo para 

que a observação seja vista sem muita interferência. Godoy (1995, p. 62) ressalta a 

diversidade existente entre os trabalhos qualitativos e enumera um conjunto de 

características essenciais que qualificam esse tipo de pesquisa: (1) ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento principal; (2) caráter 

descritivo; (3) significado que as pessoas dão às coisas e a sua vida como preocupação 

do investigador; (4) enfoque indutivo. 

Os sujeitos da pesquisa foram crianças de cinco anos, frequentadoras de uma 

escola de Educação Infantil, da rede pública de ensino da cidade de Porto Alegre (RS). 

As crianças estavam no que na escola é caracterizado como Jardim B. A escolha da 

escola deu-se por familiaridade da pesquisadora e também pela conduta bastante aberta 

por parte da escola em colaborar com o ensino na universidade e poder fazer trocas 

entre professores, alunos e pesquisadores que a buscam. 

Essa possibilidade de trocas entre a universidade e a escola na área da educação, 

é de grande importância, já que é difícil pensar em educação sem teoria, do mesmo 

modo que sem a prática do dia a dia. Apoiar a prática na teoria e a teoria na prática nos 

leva a refletir sobre o trabalho e isso é importante quando desenvolvemos o trabalho 

como professores, pois a partir da reflexão é que propiciamos um ambiente de 

aprendizagem, não só para o aluno, mas, também, para o professor. Sendo assim, Brito 

(2006, p. 3) constata que: 

 
Ghedin, referindo-se ao saber docente, confirma que “é na prática refletida 
(ação/reflexão) que este conhecimento se produz, na inseparabilidade entre 
teoria e prática” (2002, p. 135). Para esse autor, a experiência docente é um 
espaço de produção de conhecimentos, decorrendo da postura crítica do/a 
professor/a sobre a sua prática profissional. Em sua análise, isso implica 
refletir criticamente sobre o que ensinar, como ensinar e para que ensinar. 
Implica, também, na reflexão sobre a postura docente nas relações com 
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alunos/as, bem como nas inter-relações no sistema social, político, 
econômico e cultural. 

 

Pensando assim, essa pesquisa foi se constituindo através dessas trocas e 

pretende fazer também o caminho inverso, ao levar para a escola aquilo que aprendemos 

e que, de alguma forma, pode contribuir para o ensino e a aprendizagem tanto das 

crianças como das professoras. 

O local designado, pela escola para os encontros com as crianças, foi a 

biblioteca, não pelo trabalho estar relacionado à literatura, mas por ser um dos espaços 

que poderia contemplar a possibilidade de as crianças manipularem os livros e se 

sentirem à vontade. O espaço era bastante amplo e contava com dois ambientes 

propícios à interação, de um lado mesas e cadeiras e de outro um tapete com almofadas 

convidando a um espaço mais livre e sem tantos formalismos. O espaço faz parte das 

ações e potencializa percepções, conforme Moura (2009, p. 140-141) observa: 

 
O espaço educa. Seu planejamento nunca é neutro. Sua formalização 
reproduz as concepções de quem o organiza. Logo, a forma como se dispõem 
os móveis, os materiais, o modo como eles são ocupados pelas crianças e 
adultos e o modo como interagem, revelam, ainda que implicitamente, uma 
dada concepção pedagógica em uso. Do mesmo modo, reflete o que se pensa 
sobre a criança e como deve ser o seu processo educativo. O espaço é vida e 
desafio tanto para o professor quanto para as crianças. Estudá-lo, buscar 
conhecer seu papel no contexto da educação infantil, é uma necessidade 
iminente. Conforme concebido e disposto, ele pode ser ou não um ambiente 
onde a criança pode criar, imaginar e construir. Da mesma forma, ele pode 
ser ou não, para a criança, um lugar acolhedor... 

 
Desse modo, a pesquisa buscou perceber e conhecer a interação da criança com 

o livro-brinquedo e para isso foram realizadas observações , as quais foram gravadas em 

vídeo a cada encontro. A escolha do vídeo-gravação se deu por entender que as reações 

físicas produzidas pelas crianças também são importantes, obtendo, assim, um conjunto 

entre fala e imagem para perceber a interação criança/livro. De acordo com Honorato et 

al (2006, p.7), o vídeo-gravação captura algo a mais: 

 
O vídeo-gravação não apenas captura mais ângulos de uma dada realidade, 
como ainda, por sua capacidade mimética, também minimiza a intervenção 
do pesquisador – ela não a elimina, é claro, pois há sempre o olhar de quem 
filma. Olhar marcado social, histórica e culturalmente. Olhar não-neutro que 
focaliza e traz aspectos ao centro da cena, enquanto relega outros a segundo 
plano ou deixa-os de fora. Aquele que filma, caso não seja o próprio 
pesquisador, já é um co-autor da pesquisa, portanto, deve estar totalmente 
afinado com esta. 
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Ao escolher os métodos e os materiais, foi preciso pensar, primeiramente, nos 

sujeitos, nos lugares e em como seria feita a pesquisa. Por esse motivo é que o vídeo-

gravação foi escolhido, apresentado à escola e aos pais dos alunos participantes por 

meio do termo de consentimento livre esclarecido (vide anexo, p.120) para que tivessem 

ciência de como se dariam os registros da pesquisa. Outro ponto considerável foi 

conversar com as crianças a respeito da gravação em vídeo. É de grande importância 

não esconder dos sujeitos da pesquisa as formas de coleta de material e com as crianças 

não é diferente.  

Por fim, mas não menos importante, é que a semiótica discursiva também foi 

utilizada como metodologia de análise dos dados da pesquisa, visto que, a análise, tanto 

dos livros quanto do vídeo-gravação e das transcrições, procurou enfocar os regimes de 

interação. Desse modo, Eric Landowski (1993), em uma entrevista acerca da 

possibilidade de a semiótica se ocupar do além do verbal, diz:  

 
(...)Para nós semioticistas, o objetivo é, mais amplamente, abordar as 
condições da produção e da apreensão da significação. Agora, essa 
significação nós a vemos, nós a reencontramos, se é possível assim dizer, em 
todas as partes: nos livros ou jornais que lemos, nas conversas das quais 
participamos, isso é evidente, mas ainda nas expressões e nos gestos de 
nossos interlocutores, em sua maneira de vestir-se e de comportar-se, e 
também nos objetos que manipulamos ou que trocamos enquanto valores, no 
meio arquitetônico em que nos locomovemos, e ainda nos aromas que vêm 
do jardim. Desse ponto de vista, o universo inteiro é uma espécie de "texto" 
que "lemos" continuamente, não, é claro, somente com nossos olhos de 
leitores, mas fazendo uso dos nossos cinco sentidos.  
 

 Assim, a semiótica abarca essas diferentes possibilidades de leitura e é 

justamente essa construção do sentido, do por vir, que dá possibilidades a essa pesquisa. 

 
 

4.2. CLASSIFICAÇÃO DOS LIVROS 
 
 
 O primeiro critério para seleção dos livros-brinquedo, que constituíram o corpus 

de análise da pesquisa, foi a premiação da Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil (FNLIJ).  Essa Fundação concede o prêmio “O melhor para a criança”, desde o 

ano de 1975. 

 A escolha da Fundação deveu-se a sua importância na área da literatura infantil 

no país e pelo tempo que vem atuando em programas e projetos para a educação, visto 

que ela iniciou suas atividades no ano de 1968 e prossegue até hoje. Assim, é relevante 
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salientar alguns fatos sobre a Fundação, que evidenciam o seu mérito. Em 1998, a 

FNLIJ foi contratada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

para escolher 106 títulos de livros infantis para o Programa Nacional Biblioteca na 

Escola (PNBE). Seus criadores e órgãos instituidores são: Associação Brasileira de 

Educação – ABE; Associação Brasileira do Livro – ABL; Câmara Brasileira do Livro – 

CBL; Sindicato das Ind. Gráficas do Município do RJ – SIGRAF; Sindicato Nacional 

dos Editores de Livros – SNEL; União Brasileira de Escritores – UBE. A FNLIJ 

participa de atividades internacionais, como a seção brasileira do International Board 

On Books For Young People – IBBY. 

Assim, esta premiação que a FNLIJ concede, desde 1975 até hoje, parece estar 

bastante comprometida com a qualidade da literatura infantil brasileira. Desse modo, a 

primeira relação de livros para a pesquisa foi retirada de parte da premiação de cada 

ano. Os prêmios são concedidos desde 1975. Há premiação em várias categorias de 

livros dentro da linha infanto-juvenil, mas a categoria livro-brinquedo aparece pela 

primeira vez em 1998, premiando a produção de 1997. 

Apresento na Tabela 1, que segue, os livros-brinquedo e seus respectivos anos 

de premiação e produção: 

 

Tabela 1: Livros e respectivos anos de premiação e produção7 
Categoria Título Escritor Ilustrador Editora 

Prêmio 1998 – (produção 1997) 

Livro-Brinquedo 
Drácula: um livro 

abra a aba de 
arrepiar 

Keith Faulkner. 
José Amaro 
(tradução) 

Jonathan Lambert 
Companhia das 

Letrinhas 

Prêmio 1999 – (produção 1998) 

Livro-Brinquedo 
Coleção Livro de 

pano do bebê 
Maluquinho 

Ziraldo Ziraldo Melhoramentos 

Prêmio 2000 – (produção 1999) 

Livro-Brinquedo 

Coleção 
Esfregue e 

cheire (Jardim; 
Comida) 

    Salamandra 

Prêmio 2001 – (produção 2000) 

Livro-Brinquedo 
Feliz Natal, 

Ninoca! 

Lucy Cousins. 
Maria Elza M. 

Teixeira 
(tradução) 

  Ática 

 

                                                 
7 Dados coletados do site http://www.fnlij.org.br/principal.asp?cod_mat=7&cod_menu=103 das 
premiações ocorridas entre os anos de 1998 a 2012. 
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Prêmio 2002 – (produção 2001) 

Livro-Brinquedo 
A girafa que 
cocoricava 

Keith Faulkner. 
Iran de Souza 

(tradução) 
Jonathan Lambert 

Companhia das 
Letrinhas 

Prêmio 2003 – (produção 2002) 

Livro-Brinquedo 
Não houve 
premiação 

      

Prêmio 2004 – (produção 2003) 

Livro-Brinquedo Não houve 
premiação 

      

Prêmio 2005 – (produção 2004) 

Livro-Brinquedo 

Coleção Ache o 
bicho (Correndo 

a todo vapor; 
Está na hora de 
comer; Futebol, 
tênis...; Mamãe, 
papai...; Pintas, 

listras...; 
Tambores, 

Clarinetas...) 

Svjetlan 
Junakovic. 

Roberta Saraiva 
(tradução) 

Svjetlan 
Junakovic Cosac Naify 

Prêmio 2006 – (produção 2005) 

Livro-Brinquedo 
A casa dos 

ratinhos 
Maria-José Sacré Maria-José Sacré Salamandra 

Prêmio 2007 – (produção 2006) 

Livro-Brinquedo 
Os três 

porquinhos 

Cyril Hahn. 
Eduardo Brandão 

(tradução) 
Cyril Hahn 

Companhia das 
Letrinhas 

Prêmio 2008 – (produção 2007) 

Livro-Brinquedo 
De um a dez... 
Volta outra vez 

Betty Ann 
Schwartz. Renata 
Siqueira Tufano 
Ho (tradução) 

 
 

Susie Shakir Melhoramentos 

Prêmio 2009 – (produção 2008) 

Livro-Brinquedo 

A história de 
tudo: do Big 

Bang até hoje 
em divertidas 
dobraduras. 

Neal Layton. 
Trad. Eduardo 

Brandão 

Engª de papel de 
Corina Fletcher. 

Companhia das 
Letrinhas 

 
 

Prêmio 2010 – (produção 2009) 

Livro-Brinquedo 
Girafas não 

sabem dançar 

Giles Andrade. 
Trad. Eduardo 

Brandão 

Guy Parker-Ress 
Engenharia de 
papel Corina 

Fletcher 

Companhia das 
Letrinhas 

Prêmio 2011 – (produção 2010) 

Livro-Brinquedo Quimonos 
AnneloreParot. 
Trad. Eduardo 

Brandão 
 

Companhia das 
Letrinhas 

Livro-Brinquedo Yumi 
AnneloreParot. 
Trad. Eduardo 

Brandão 
  

Companhia das 
Letrinhas 
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Prêmio 2012 – (produção 2011) 

Livro-Brinquedo 
Na floresta do 
bicho-preguiça 

AnouckBoisrobert 
e Sophie Strady. 

Trad. Cássia 
Silveira  

Louis Rigaud Cosac Naify 

  

A lista de livros, até aqui, descrita, é apenas a relação de livros coletados da 

premiação anual da FNLIJ, dentre estes, o segundo critério para seleção do corpus foi 

sua disponibilidade no mercado. 

 Quanto à oferta destes no mercado, há de se evidenciar que algumas obras se 

encontram esgotadas na própria editora8, como no caso dos seguintes livros, citados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Livros esgotados 
Prêmio 1999 – (produção 1998) 

Livro-Brinquedo 
Coleção Livro de 

pano do bebê 
Maluquinho 

Ziraldo Ziraldo Melhoramentos 

Prêmio 2000 – (produção 1999) 

Livro-Brinquedo 

Coleção 
Esfregue e 

cheire (Jardim; 
Comida) 

    Salamandra 

Prêmio 2006 – (produção 2005) 

Livro-Brinquedo 
A casa dos 

ratinhos 
Maria-José 

Sacré 
Maria-José Sacré Salamandra 

Prêmio 2010 – (produção 2009) 

Livro-Brinquedo Girafas não 
sabem dançar 

Giles Andrade. 
Trad. Eduardo 

Brandão 

Guy Parker-Ress 
Engenharia de 
papel Corina 

Fletcher 

Companhia das 
Letrinhas 

 
 Embora o critério da acessibilidade já faça um recorte na escolha das obras, foi 

preciso estabelecer outro critério, que se tornou bastante importante, o de disponibilizar 

pelo menos um livro, que pontue um tipo9 diferente de livro-brinquedo como: 

� Pop-up; 

� Abre abas; 

                                                 
8 A pesquisa para aquisição desses livros foi feita no período de agosto de 2012 a maio de 2013. Sendo 
que a Coleção Esfregue e Cheire e a Casa dos Ratinhos foram adquiridas em um sebo virtual, não 
caracterizando um acesso fácil ao público leitor. Os outros títulos não foram encontrados nem em sebos, 
nem nas editoras ou em livrarias. A pesquisa foi feita tanto nas livrarias, sebos e editoras virtuais quanto 
em lojas físicas. 
9 Entendendo como tipo as técnicas que esses apresentam na construção do livro-brinquedo. 
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� Texturas; 

Logo abaixo, na Tabela 3, estão somente os livros que passaram pelo primeiro 

critério, chegando, assim, nesse segundo critério pela sua classificação dentro da 

categoria livro-brinquedo. 

 

Tabela 3: Classificação quanto ao tipo dos livros-brinquedo 
Categoria Título Escritor Ilustrador Editora Tipo 

Prêmio 1998 – (produção 1997) 

Livro-
Brinquedo 

Drácula: um 
livro abra a 

aba de arrepiar 

Keith Faulkner. 
José Amaro 
(tradução) 

Jonathan 
Lambert 

Companhia das 
Letrinhas 

Abre aba 

Prêmio 2001 – (produção 2000)  

Livro-
Brinquedo 

Feliz Natal, 
Ninoca! 

Lucy Cousins. 
Maria Elza M. 

Teixeira 
(tradução) 

  Ática 
Abre abas/ 

Textura 

Prêmio 2002 – (produção 2001) 

Livro-
Brinquedo 

A girafa que 
cocoricava 

Keith Faulkner. 
Iran de Souza 

(tradução) 

Jonathan 
Lambert 

Companhia das 
Letrinhas 

Pop-up 

Prêmio 2005 – (produção 2004)  

Livro-
Brinquedo 

Coleção Ache 
o bicho 

(Correndo a 
todo vapor; 

Está na hora 
de comer; 
Futebol, 
tênis...; 
Mamãe, 
papai...; 
Pintas, 

listras...; 
Tambores, 

Clarinetas...) 

SvjetlanJunakovic. 
Roberta Saraiva 

(tradução) 
SvjetlanJunakovic Cosac Naify Abre abas 

Prêmio 2007 – (produção 2006) 

Livro-
Brinquedo 

Os três 
porquinhos 

Cyril Hahn. 
Eduardo Brandão 

(tradução) 
 
 

Cyril Hahn 
Companhia das 

Letrinhas 
Texturas 

Prêmio 2008 – (produção 2007)  

Livro-
Brinquedo 

De um a dez... 
Volta outra vez 

Betty Ann 
Schwartz. Renata 
Siqueira Tufano 
Ho (tradução) 

Susie Shakir Melhoramentos Pop-up 

Prêmio 2009 – (produção 2008) 

Livro-
Brinquedo 

A história de 
tudo: do Big 

Bang até hoje 
em divertidas 
dobraduras. 

Neal Layton. 
Trad. Eduardo 

Brandão 

Engª de papel 
de 

Corina Fletcher. 

Cia. das 
Letrinhas 

Pop-up; 
Abre abas;  
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Prêmio 2011– (produção 2010) 

Livro-
Brinquedo 

Quimonos 
AnneloreParot. 
Trad. Eduardo 

Brandão 
 Companhia das 

Letrinhas 
Abre abas 

Livro-
Brinquedo 

Yumi 
AnneloreParot. 
Trad. Eduardo 

Brandão 
  

Companhia das 
Letrinhas 

Abre abas 

Prêmio 2012 – (produção 2011) 

Livro-
Brinquedo 

Na floresta do 
bicho-preguiça 

AnouckBoisrobert 
e Sophie Strady. 

Trad. Cássia 
Silveira  

Louis Rigaud Cosac Naify Pop-up 

 

 Embora não tenhamos dentro da premiação livros que trabalhem com outros 

sentidos explícitos que não sejam a visão, o tato e o olfato10, esses, de certa forma, já 

dão conta do trabalho a ser desenvolvido na interação criança/livro-brinquedo. 

 Para viabilizar que a realização do trabalho tivesse um aprofundamento, no 

prazo concedido a uma pesquisa de mestrado, foi necessário diminuir a quantidade de 

livros a serem analisados. 

 Sendo assim, foram escolhidos, dentre os livros, aqueles que possuem uma 

narrativa, que essa fosse adequada à faixa etária que a pesquisa compreende, e que, 

além disso, tivessem, dentro dessas categorias, mais possibilidades de interação. 

 Dessa maneira, o corpus da pesquisa foi constituído pelos seguintes livros: 

 

 

Tabela 4: Classificação quanto à adequação da narrativa e possibilidades de interação 
Categoria Título Escritor Ilustrador Editora Tipo 

Prêmio 2002 – (produção 2001)  

Livro- 
Brinquedo 

A girafa que 
cocoricava 

Keith Faulkner. 
Iran de Souza 

(tradução) 

Jonathan 
Lambert 

Companhia das 
Letrinhas Pop-up 

Prêmio 2007 – (produção 2006)  

Livro-
Brinquedo 

Feliz Natal 
Ninoca! 

Lucy Cousins. 
Maria Elza M. 

Teixeira 
(tradução) 

  Ática 
Abre abas/ 

Textura 

Prêmio 2012 – (produção 2011) 

Livro-
Brinquedo 

Na floresta do 
bicho-preguiça 

AnouckBoisrobert 
e Sophie Strady. 

Trad. Cássia 
Silveira  

Louis Rigaud Cosac Naify Pop-up 

                                                 
10Os livros da coleção Esfregue e Cheire, da editora Salamandra, que já se encontram esgotados na 
editora. 
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Portanto, na Tabela 4, temos os livros que passaram pelos critérios e se tornaram 

os selecionados para a pesquisa. Esses livros foram analisados com base na teoria 

semiótica, quanto aos regimes de interação e disponibilizados às crianças para 

visualizarmos como interagiam com estes objetos. 

 

4.3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

 

A primeira parte desenvolvida foi a análise semiótica dos livros selecionados. A 

partir da leitura resultante desse processo, foi possível ter uma visão mais ampla das 

obras e isso ajudou, também, no entendimento da relação da criança com o livro, da 

compreensão de como ela interage com o livro. A análise semiótica dos livros trouxe 

elementos para os encontros com as crianças, para conhecer suas leituras dos livros-

brinquedo. 

 Como mencionado anteriormente, o trabalho foi desenvolvido com uma turma 

de crianças de uma escola de Educação Infantil, da rede pública de ensino da cidade de 

Porto Alegre (RS). O contato foi feito com a coordenadora pedagógica da escola, que 

deixou a critério da pesquisadora onde e como gostaria de trabalhar com as crianças. 

Assim, os primeiros encontros da pesquisadora com a coordenadora foram a fim de 

esclarecer dúvidas, explicitar a metodologia e os objetivos do trabalho. 

 Foi disponibilizado o projeto de pesquisa para a coordenadora e a psicóloga da 

escola, como também para as duas professoras titulares da turma do turno da tarde e 

entregues os termos de consentimento livre e esclarecido. 

Os sujeitos da pesquisa foram, então, aquelas crianças que estavam no Jardim B, 

com idade de cinco anos e que seus pais autorizaram pelo termo de consentimento a sua 

participação na pesquisa. Foram apenas nove crianças que trouxeram esse termo. 

Justificamos o baixo recebimento, devido ao fato de que na época a escola estava 

passando por um período de mudanças em relação às normas de ingresso e gestão, além 

de alguns professores estarem em greve. Esses fatores, que já vinham ocorrendo desde 

meados do ano de 2013, acabaram dificultando o trabalho de pesquisa.  

O grupo ficou composto por nove crianças, sendo que seis eram meninas e três 

meninos. No entanto, nem todos participaram de todos os encontros. Foram definidos 



56 
 

três encontros, um para cada livro. Em média, esses encontros tiveram a duração de 25 

minutos, no primeiro dia o encontro foi mais longo devido às apresentações e conversas 

a respeito da pesquisa. Era preciso esclarecer que vídeo-gravação seria feito por uma 

pessoa convidada, uma vez que a pesquisadora estava envolvida com o trabalho com as 

crianças. A pessoa convidada faz parte do mesmo grupo de orientação do qual a 

pesquisadora participa. Destacamos sua escolha por ela ter conhecimento da pesquisa e 

por seu olhar estar afinado com os objetivos dessa.  

Assim, a pesquisa compreendeu três encontros que envolveram os seguintes 

procedimentos:  

� Primeiro encontro: 
 

� Conversa para as apresentações e para explicar a pesquisa e seus motivos.  

� Tempo para a interação com o livro “Feliz Natal, Ninoca!” 

� Leitura da história “Feliz Natal, Ninoca!” 

� Tempo para interação com o livro “Feliz Natal, Ninoca!” 

 
� Segundo encontro: 

 
� Conversa, combinações sobre o trabalho. 

� Leitura da história “A girafa que cocoricava”. 

� Interação com o livro “A girafa que cocoricava”. 

� Interação com livros da biblioteca da escola 

 

� Terceiro encontro: 

� Conversa, combinações sobre o trabalho. 

� Leitura da história “Na floresta do bicho-preguiça”. 

� Interação com o livro “Na floresta do bicho-preguiça”. 

 

As conversas com as crianças estão explicitadas no capítulo cinco, na análise das 

interações com os livros-brinquedo. 

Nos dois primeiros encontros foram utilizados dois livros de mesmo título, para que 

as crianças pudessem aproveitar um pouco melhor na hora da interação. No último dia, 

não havia outro livro disponível, já que o livro “Na floresta do bicho-preguiça” estava 

indisponível nas livrarias de Porto Alegre e o que a pesquisadora havia encomendado 

não chegou, devido à greve nacional nos correios.  
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Os encontros tiveram formatos diferentes, a troca da interação inicial com o 

livro-brinquedo pela leitura foi intencional, por parte da pesquisadora, para avaliar 

possíveis modificações nas interações das crianças com o livro, quando a leitura ocorria 

antes ou após a interação. Já a interação com livros da biblioteca, foi um pedido das 

crianças, que a pesquisadora acabou acolhendo e dessa atividade resultaram mais dados 

para a pesquisa. O formato do último encontro foi decidido pelas crianças. 

 A participação das crianças em algumas decisões foi importante para dar voz aos 

sujeitos da pesquisa que precisam ser respeitados quanto aos seus gostos e vontades. 
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5. ANÁLISES 
 
 

5.1 LEITURA SEMIÓTICA DOS LIVROS-BRINQUEDO 
 

 

5.1.1 Análise do livro-brinquedo “A Girafa que cocoricava” 
 
 
O livro “A girafa que cocoricava” conta a história de uma floresta onde os animais 

tiveram seus ruídos trocados. Começando pelo galo, que ao sol nascer foi cantar para 

saudá-lo e despertar os animais da floresta, mas ao invés do cocoricó habitual ele deu 

um grande rugido de leão. O leão achando que havia outro leão na área quis mostrar seu 

rugido para espantá-lo, mas quando abriu a boca o que saiu foi um pequeno 

barulhinho... squiq. O elefante, zombando desses animais, foi soltar seu grande berro, 

mas o que saiu foi um pequeno sssibilo. A cobra disse para o elefante que quem fazia 

sssibilo era ela e quando foi demonstrar saiu um grande grraaa! O papagaio bravo 

perguntou se você (a cobra) está com meu grraaa.  Eu estou com o quê? – respondeu a 

cobra. Ele estava com medo de abrir o seu bico, mas, quando abriu, soltou um enorme 

berro. O elefante não achando graça ssibilou. Os animais todos com suas novas vozes 

pediram que a girafa também visse qual era sua nova voz, a girafa não acreditava que 

teria uma voz, já que antes ela não fazia nenhum ruído mesmo. Quando ela abriu a boca, 

e tomou bastante fôlego, o que saiu foi um grande cocoricó. Todos os animais se 

agitaram na floresta. E, assim, voltaram a ter as suas vozes de volta, menos a girafa. Até 

hoje, a girafa se lembra do grande cocoricó que fez tremer a floresta. 

Ao olharmos o livro vemos que a capa (Figura 8) traz, sob um fundo em tons de 

azul, o título em letras de imprensa com estilo solto, sem preocupação com uma 

formatação e um alinhamento padrão. Elas estão posicionadas de maneira que 

aparentam formar ondulações e logo ao final do título surge uma frase, com padrão de 

formatação mais rígido que acompanha o movimento dos outros enunciados. Esse 

enunciado, de caráter mais rígido, vem trazer ao leitor a notícia de que o livro contém 

dobraduras.  

Essa maneira de colocar as letras em um formato mais divertido dá um tom de 

brincadeira ao título o que não acontece no enunciado abaixo, sobre o livro conter 

dobraduras. O modo de colocar essa informação, já é uma maneira de pensar a história e 
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as dobraduras como dois elementos em separado. É um livro da história de uma girafa 

que cocoricava e que também tem dobraduras. Essa separação no título é um dos 

pontos-chave para se pensar a respeito desses dois universos dentro do livro infantil, a 

história e a ilustração. Aqui, a ilustração contou com o trabalho da engenharia de papel 

que a cada dia, no Brasil, traz novas configurações aos trabalhos em 3D, abas e tantos 

outros. Santos (2013, p. 10) afirma que a engenharia de papel é um segmento do design 

que trabalha com dobras, cortes e vincos para criar estruturas, mecanismos e formas 

tridimensionais a partir de planos propiciados pelo papel. Também é importante 

entender o trabalho desses profissionais nas palavras de Lima (2009, p. 18): 

 
As pessoas que trabalham com a manipulação do papel são chamadas de 
engenheiros do papel. Muitas vezes eles trabalham em parceria com 
escritores e ilustradores para planejar o conceito de um livro pop-up. Esse 
tipo de projeto é bastante trabalhoso, pois são necessários diversos protótipos 
até atingir o resultado esperado. Entretanto, livros pop-up não são a única 
forma de engenharia de papel que existe. Nessa categoria também estão 
inseridas a famosa técnica japonesa de origami, as esculturas e obras 
tridimensionais de papel.  
 

Logo abaixo do título, temos uma figura, o desenho de uma girafa, representada 

por parte de seu pescoço e sua cabeça, que olha para o leitor (Figura 8). Ela foi pintada 

em diferentes tons de amarelo, laranja e marrom. A pintura utilizada no desenho deixa 

transparecer as pinceladas e estas acabam dando texturas diferenciadas ao longo do 

pescoço e da cabeça. A técnica de pintura empregada parece ser a aquarela, utilizando 

tintas diluídas de modo expressivo aonde se pode ver as pinceladas do ilustrador. Outro 

ponto, que podemos denotar da pintura, é o quanto as tintas são diluídas chegando a 

formar um degrade nas cores, produzindo sombras e texturas visuais. 

Algo que é importante ressaltar na figura da girafa, é que ela possui alguns 

traços que poderíamos dizer que pertencem a um galo. Seu focinho está esticado para 

frente e comprimido nas laterais dando a ideia de um bico. Sua crina que é toda marrom 

tem no topo da cabeça uma parte avermelhada e que é bastante semelhante a uma crista. 

Poderíamos dizer que as feições, encontradas na girafa, vão ao encontro do título 

do livro, escrito logo ao lado dela: “A girafa que cocoricava”. Essa mistura de 

características e onomatopeias estão ligadas ao tema central do livro. 
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Figura 8: Capa do livro "A girafa que cocoricava" 

 
Ainda na capa, temos raios de sol que atravessam por trás da figura da girafa, 

onde é possível vermos manchas, como que pinceladas mais fortes, mais marcadas se 

vistas de maior distância, elas se assemelham as manchas do pescoço da girafa. Na capa 

(Figura 8), encontramos algumas marcas que fazem reforçar o título do livro e o 

personagem central. Outro ponto é a cabeça da girafa que ali está representada num 

fundo azul, que pode indicar o céu e perto de uma mancha amarela com raios que 

figurativiza o sol, dando a impressão que o pescoço da girafa é tão grande que alcança 

as alturas. Essa fantasia do tamanho da girafa, e, principalmente, sobre o seu pescoço, é 

algo que está em histórias e músicas infantis e, portanto, já está inserido no imaginário 

delas e por isso colocado como uma das marcas da capa. A mancha amarela, que 

identificamos como sol, localiza-se no canto direito inferior da capa onde estão 

impressos os nomes da editora, do autor e do ilustrador, dando um destaque para essas 

informações seja pela cor amarela, seja pela posição que ocupam na página.  

Um leitor ocidental, em geral, percorre o espaço do livro aberto da esquerda para 

a direita. Então, o deslocamento de um personagem para a direita é favoravelmente 

interpretado por uma progressão (LINDEN, 2011, p.115.). Essa maneira de interpretar o 

livro está na maneira como o lemos, em que a página da direita é bastante importante, já 

que ela terá nosso último olhar, e, justamente, na capa, por se tratar do canto direito 

inferior, que é onde nossa mão pousa para virar a página, carrega um sentido especial 

àqueles nomes estarem ali. O amarelo contribui para esse lugar especial, pois ao 

procurarmos o que significaria a cor amarela, encontramos algo que chamou nossa 

atenção, na página de criação de sites de André Buzzo11, sobre o significado da cor 

amarela: 

 

                                                 
11 Endereço do site de André Buzzo: http://www.andrebuzzo.com.br/o-significado-das-cores/ 
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Amarelo estimula a atividade cerebral, gera energia muscular e chama a 
atenção – é a cor mais visível para o olho humano. Os objetos amarelos 
“pulam” à nossa vista. Alunos que estudam em salas amarelas têm melhor 
rendimento. Um amarelo alegre pode ser usado para promover produtos 
infantis ou para lazer e alimentos.  (POSADAS, 2009) 
 

Nas páginas seguintes as imagens se estendem, elas ocupam as duas páginas e 

assim seguem pelo decorrer do livro. A página dupla em livros ilustrados é bastante 

comum, Linden (2011, p.65) diz que, pela relativa brevidade dos textos e tamanho das 

imagens, assim como pelas poucas páginas sequenciais geralmente propostas, o livro 

ilustrado mantém estreita relação com a página dupla. 

Logo que abrimos o livro, temos uma paisagem ao fundo da página branca em 

tons de violeta, com pinceladas bem marcadas que formam diferentes texturas, dessa 

paisagem uma árvore em tom amarronzado se sobressai com folhas verdes bem dividas 

em três galhos. Em um desses galhos bem finos há uma enorme girafa sentada (Figura 

9). Alguns paradoxos aparecem nessa imagem, como a girafa sendo um mamífero e o 

galo uma ave, um voa e o outro não. Então, como poderia estar a girafa sentada naquele 

galho? O tamanho da girafa para o galho é bastante desproporcional, algo impróprio de 

acontecer. A girafa também apresenta traços de um galo e agora sua crina está mais 

avermelhada e parecida com uma crista e seu focinho está encolhido de uma maneira 

que parece um bico pronto para soltar um grande cacarejo. Novamente temos aquelas 

marcas da capa que dão a personagem principal ares de galo.  Ao lado da girafa, a 

mesma grafia do título da capa se repete (Figura 9) e, logo abaixo, em letras mais 

alinhadas que dão um tom mais sério às informações, estão colocados os nomes do 

autor, ilustrador e tradutor da obra.  

 
Figura 9: Folha de rosto do livro "A girafa que cocoricava" 
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 Ao virar a página não há como não se surpreender com a grande dobradura que 

surge entre as duas páginas (Figura 10). Essas dobraduras e técnicas de pop-up vêm de 

longa data: 

 

De acordo com Rubin (2005 apud. SANTOS, 2013, p.14.), as primeiras 
aparições desses elementos datam do século XIII. O que acredita-se ser o 
primeiro dispositivo móvel foi inventado por um monge beneditino inglês 
chamado Matthew Paris, que incluiu em seu manuscrito ChronicaMajorca 
(1236-1253) uma volvelle para calcular as datas de feriados cristãos para os 
próximos anos. Volvelle são construções em papel com elementos rotativos, 
círculos ou ponteiros presos a um eixo central que permite a interação entre 
as partes. 

 

 Um grande galo colorido de crista vermelha e penas nas cores azul esverdeado e 

amarelo (Figura 11) se projeta do livro. As cores azul e verde se misturam devido a 

maneira como foram dadas as pinceladas, essas, tal como na girafa, formam várias 

texturas visuais, mas agora temos também texturas tácteis. Logo abaixo, no canto 

direito, temos uma onomatopeia escrita em letras muito grandes: Roorrr! Essa forma de 

expressar, com letras grandes, indica a intensidade do som, se forte ou fraco, emitida 

pelo galo. 

O fundo da página é branco, o que proporciona um maior destaque ao galo no 

centro das duas páginas, com projeção em terceira dimensão. 

 

 
Figura 10: Galo em pop-up página dupla 

 
Figura 11: Galo em pop-up sua dimensão para fora 

da página 
 
A respeito deste tipo de dobradura, o pop-up, Lima (2013, p.27) diz que:  

 
O pop-up é o mais conhecido dos mecanismos. Quando ativado pela abertura 
da página ou de uma aba, as ilustrações formam um efeito tridimensional. 
Existem três tipos de pop-ups dependendo do ângulo necessário de abertura 
da folha para a sua ativação, 90° (paralelogramo), 180° ou 360° (carrossel).  
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Ao fundo, no canto inferior direito da página (Figura 10), se repete aquela 

paisagem violeta e um grande sol amarelo com raios, como se ele estivesse nascendo 

atrás de um monte. Acima dos raios do sol está o texto verbal. 

Na página seguinte (Figura 12), a surpresa é ainda maior, pois a imagem ocupa 

quase duas folhas inteiras, dessas surge um grande leão com uma imensa juba e uma 

boca com dentes pontiagudos que saltam da página. Do lado do leão, há uma pequena 

palavra escrita – SQUIQ!-, no mesmo padrão das anteriores, só que agora o tamanho das 

letras está pequeno. Essa diferença no padrão de tamanho das letras nos mostra, mais 

uma vez, essa brincadeira entre o tamanho em que está escrita a onomatopeia e a 

intensidade do som que o animal projeta. Há, aqui, novamente uma contradição entre a 

figura do leão e sua onomatopeia, tanto por ela não  representar o animal a que está se 

referindo quanto pela intensidade  do som que cada animal projeta, criando um 

estranhamento pela desproporcionalidade entre o som e seu porte. 

 

 
Figura 12: O leão em pop-up 

 
No canto inferior esquerdo da página há o texto da história, no direito está o 

galo, num galho que corta o fundo branco e a paisagem violeta (Figura 12). Há apenas 

um galho sem a árvore; o galo está postado em cima desse galho com um ar de 

desânimo, sua crista está baixa e seu bico está em posição como se fosse assoviar e não 

cacarejar. A paisagem violeta acompanha o plano de fundo branco de maneira bastante 

discreta. 
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Ao abrir a próxima página (Figura 13), uma tromba salta do livro em direção ao 

leitor. É um elefante grande, azul, com sombreados em amarelo. A pintura dele segue 

como nos outros animais, as pinceladas são bem marcadas dando uma textura visual ao 

corpo do animal. Logo, ao lado da boca do animal, é possível ver escrito no fundo 

branco da página a sua onomatopeia – SSSiBiLO!-, que segue o mesmo padrão de 

formatação das outras, com tamanho regular. No canto superior esquerdo da página e 

em diagonal, vemos uma cobra laranja, que parece estar vindo de um arbusto ao lado da 

orelha do elefante. 

 
Figura 13: Elefante em pop-up 

 
 A cobra (Figura 13) possui os mesmos padrões de pintura dos outros animais, 

sua onomatopeia – Grraaa!- está descrita tão grande que é maior que sua cabeça 

mostrando a contradição da intensidade habitual de seu som. No canto inferior 

esquerdo, temos o texto da história. A história e a ilustração se homologam, pois o que 

aparece escrito é representado na ilustração. Conforme a descrição realizada até aqui, é 

possível perceber que autor e ilustrador utilizaram diversas maneiras para mostrar as 

entonações das onomatopeias emitidas pelos animais Ao fundo, à paisagem violeta 

aparece, bastante discreta, em meio à página de fundo branco. 

Ao virar a próxima página (Figura 14), temos a impressão que um grande 

papagaio vai saltar do galho em que está, vindo em nossa direção. Tal sensação se deve 

a sua cabeça e às grandes asas amarelas que saem do livro.  
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Figura 14: Papagaio em pop-up 

 
A pintura desse animal também é feita de maneira que podemos observar as 

pinceladas que misturam as várias cores do corpo do papagaio. O galho, no qual este 

bicho está empoleirado, sai do canto direito da página e a atravessa até o centro, ao 

encontro das duas páginas. O ilustrador utiliza de aproximações nas imagens dos 

animais, closes nos seus rostos, para dar a ideia de que estamos perto deles, participando 

das discussões entre os animais. Além disso, a técnica do pop-up nos aproxima ainda 

mais dos personagens. 

Ao lado do papagaio, na página direita, está a sua onomatopeia – Berro!-, em 

letras grandes, que demonstra, novamente, a desproporcionalidade do som para com o 

bicho. Nessa mesma página, está o elefante com uma expressão brava representada 

pelas rugas na testa e pelas sobrancelhas cerradas, como se o papagaio tivesse roubado 

seu som. Ao lado do elefante, temos uma onomatopeia, como a da cobra, escrita em 

padrão menor que a outra da mesma página. 

A paisagem horizontal violeta (Figura 14), marcada por pinceladas e texturas 

visuais, acompanha o fundo branco das páginas. Logo, no canto esquerdo, tanto 

superior quanto inferior, temos caixas de texto com a história. 

Na página que segue (Figura 15), o que sobressai é um grande pescoço 

quadriculado em amarelo e laranja, que, por iniciar com uma base mais larga e ir 

diminuindo, dá a impressão de ser bastante longo: é a girafa. Nesta página estão todos 

os animais da história pintados da mesma forma, como descrito anteriormente. O único 

pop-up aqui é o da girafa, com seu pescoço e cabeça elevados para fora das páginas do 

livro. Cada animal está com a sua onomatopeia trocada, as expressões dos animais são 

um misto de tristeza, descontentamento e conformação.  
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Figura 15: Girafa em pop-up 

 
A girafa (Figura 15), o destaque dessa página, tem sua pintura em cores 

amareladas, alaranjadas e amarronzadas, e, como na capa, ela traz traços que podem se 

assemelhar a um galo. Os outros animais não apresentam semelhança com as 

onomatopeias que estão a produzir, o único que apresenta esses traços é a girafa, que no 

caso seria o personagem principal e aquele que dá nome ao título do livro. Nessa 

página, ela está com traços mais visíveis de galo, a crina no topo da cabeça está bem 

avermelhada e seu focinho bastante esticado e comprimido como um bico pronto para 

soltar um grande “cocoricó”, sua onomatopéia, descrita na página da direita, em letras 

grandes. A intensidade de sua onomatopeia parece ainda maior, se comparada as dos 

outros animais que estão em formatação bem menor. O que chama atenção é que, entre 

os animais, o único que não está com expressão de descontentamento é a girafa. 

As duas páginas (Figura 15) têm seu fundo de cor branca e no canto superior 

esquerdo temos o texto com a história.  

Nas últimas páginas (Figura 16) do livro, temos todos os animais já descritos 

antes. Agora esses animais têm suas expressões mais leves, mais contentes, pois estão 

com suas respectivas onomatopeias descritas ao seu lado, menos a girafa. Ela não tem 

uma onomatopeia de origem e por isso tal descontentamento na página anterior, quando 

ela tinha o grande “cocoricó”, aqui ela já não traz mais os traços de galo, está apenas 

como uma girafa, diferente de todas as outras imagens da girafa que apareceram no 

livro. 
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Figura 16: Animais em pop-up 

 
Os animais, nessa página, estão todos de alguma forma em relevo. A girafa tem 

seu pescoço e cabeça projetados para fora das páginas e isso também acontece com a 

tromba do elefante, o corpo da cobra e a juba do leão (Figura 16). Somente o papagaio e 

o galo não estão em relevo, mas destacam-se sobre uma folhagem verde e o corpo dos 

outros animais. Como que emoldurando o grupo de animais há uma folhagem, que dá 

um relevo entre a página do livro e onde os animais estão. 

 A paisagem violeta volta a acompanhar os animais, junto ao fundo branco das 

páginas. No canto superior esquerdo e inferior direito, temos duas caixas de textos que 

dão as últimas passagens da história. 

Na contracapa ou quarta capa do livro, temos o mesmo azul da capa e um quadro 

amarelo centralizado, com a mesma cor do sol da capa que traz o resumo do livro. 

Novamente o amarelo dando destaque, agora ao resumo do livro. 

Na leitura de “A Girafa que cocoricava” constatamos uma contradição entre a as 

figuras dos animais e suas onomatopeias, tanto por elas não representarem os animais 

aos quais estão se referindo quanto pela intensidade do som que cada animal projeta, 

criando um estranhamento pela desproporcionalidade entre o som emitido e o tamanho 

de seu emissor. 
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5.1.2 Análise do livro-brinquedo “Feliz Natal, Ninoca!” 
 

 

 O livro traz 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. 

 O formato do livro é o de um quadrado, e quanto a essa escolha, Necyk (2007, 

p.100 ) afirma que: 

 
Como o formato é muito significativo, na relação entre o livro e a criança, 
diversos formatos pouco convencionais são utilizados para publicações 
infantis.  
Dentre estes, o quadrado é bastante presente na produção literária infantil. 
Tal escolha, talvez, se dê pelo fato de o quadrado constituir uma forma 
básica, de fácil reconhecimento e associação para criança, e estabelecer uma 
proporção igualitária entre altura e largura, o que gera espacialidade 
diferenciada para a disposição de textos e imagens. A página dupla do 
formato quadrado dá origem a uma visualização horizontal próxima às 
proporções da tela do cinema, e os planos escolhidos pelos ilustradores e 
designers tiram partido dessa proximidade.  
 

 A capa (Figura 17) 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.  

A cor vermelha predomina na parte central, onde está a personagem principal do 

livro, Ninoca, e um passarinho. Ela está vestida com uma roupa que parece um pijama,  

de cor verde claro com detalhes na cor laranja. O passarinho é marrom com bico laranja 

e veste uma touca de Papai Noel. Ao lado de Ninoca, há duas caixas de presentes 

bastante coloridas. Ainda na parte vermelha aparece o título do livro, “Feliz Natal, 

Ninoca!”, em letras de cor dourada e brilhante que dialogam com um balão na cor 

branca que aparece em meio à cor vermelha (Figura 18), como na fala de personagem 

em história em quadrinho, com a frase: “Um livro para ler e brincar cheio de brilhos de 

Natal”.  

Todas essas características enfatizam o tema do livro, que é o Natal. As letras 

douradas mostram os brilhos que encontraremos ao folhear as páginas, essa cor também 
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confere ao título um status maior. As cores predominantes utilizadas na 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. Na parte esquerda da capa, onde está a brochura do livro, temos uma faixa vertical 

na cor azul com estrelas amarelas distribuídas uma embaixo da outra pelo comprimento 

da faixa.  

Na parte inferior da capa, temos uma faixa verde escura, diferente da cor do 

pijama de Ninoca, com o nome da autora do livro em destaque na cor amarela, como a 

das estrelas.  Ao contemplarmos a capa (Figura 17), vemos que a personagem título do 

livro é Ninoca, uma rata que tem vestimentas como a de humanos, e que está 

acompanhada de um passarinho, talvez um amigo ou seu “bichinho” de estimação. Os 

personagens animais ganham vida como humanos, vestem-se, comemoram as datas 

especiais do ano, vão às compras, entre outras atividades que encontraremos mais 

adiante. 

 

 
Figura 17: Capa do livro "Feliz Natal, Ninoca!” 

 
 

 
Figura 18: Detalhe extraído da capa de "Feliz Natal, 

Ninoca!" 

 

 A página a seguir traz a história (Figura 19), diferente de outros livros infantis 

que costumam apresentar uma folha de rosto com informações a respeito do livro ou 

mesmo a respeito dos autores e ilustradores. Como muitos livros ilustrados, esse 

também ocupa duas páginas com ilustrações, como uma página dupla, deixando caixas 

de textos em meio às ilustrações. Nesse livro, em especial, os textos são feitos em 

apenas, no máximo, duas frases e em letras bastante grandes e espaçadas. Essas 

características vêm ao encontro ao que Necyk (2007, p.103) menciona: 
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(...) nas últimas décadas identifica-se em determinadas edições menor 
quantidade de texto para maior quantidade de ilustrações. Uma das principais 
características do livro infantil contemporâneo reside no fato de este ser 
ilustrado, do início ao fim. A ilustração não constitui eventualidade, mas 
parte da estrutura do livro e da história.  
 

As duas páginas possuem um fundo branco (Figura 19), na página esquerda está 

Ninoca, vestida com uma blusa vermelha de manga comprida e uma calça listrada em 

verde e branco, sem sapatos. O rosto da personagem é branco, suas orelhas, seu rabo, 

seus bigodes, focinho, mãos e pés são na cor salmão e seu nariz é preto. Ela 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 de Ninoca, 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.   

Cada um dos cartões tem uma figura na capa (Figura 19) e elas recebem uma 

pintura metalizada, brilhante. Essas aplicações metálicas e brilhantes dão à imagem uma 

textura, não tátil, mas visual, que faz com que a criança experimente novos modos de 

pintura, novas cores que não precisam ser proveniente de colagem ou a aplicação de 

outros materiais, as quais do mesmo modo capturam a atenção da criança.  No cartão 

amarelo, temos a figura de uma caixa de presente vermelha brilhante e um laço verde; o 

cartão verde tem uma estrela dourada brilhante; e o cartão azul tem uma meia vermelha 

brilhante. Novamente, é possível perceber o uso de símbolos pertencentes ao Natal. 

Conforme Andrade (2009), algumas das significações para a estrela e o cartão são: 

 
A estrela de Natal é a de Belém, também chamada de estrela guia, por ter 
mostrado aos Reis Magos o lugar do nascimento de Jesus... primeiro cartão 
de natal surgiu, casualmente, na Inglaterra, em 1845. O pintor John 
CalcottHorsley desenhou uma família ao redor de uma mesa farta. Na 
cabeceira, o dono da casa distribuía comida a crianças pobres. 
Complementando o cartão, escreveu uma mensagem que lhe pareceu 
oportuna àquela festa. A Merry Christamsand a Happy New Year (Um alegre 
Natal e um feliz Ano Novo).Os direitos autorais desse pequeno quadro foram 
adquiridos por Henry Cole, que mandou imprimir mil cópias e as distribuiu 
com amigos. Aos poucos, a iniciativa começou a ser imitada, ganhou 
popularidade por volta de 1875, quando o litógrafo Louis Prang, em Boston, 
começou a imprimir e vender cartões de natal coloridos. A imagem ia 
mudando, mas permaneceram, em todas elas, aquelas palavras do primeiro 
cartão. Esse costume virou tradição 
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Figura 19: Ninoca e os cartões 

 
 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 como 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. A caixa de texto da 

história tem suas letras desenhadas com o mesmo traçado da ilustração, com um grande 

espaçamento tornando-a parecida com a escrita da criança, que há pouco começou a 

escrever e não se preocupa com o espaçamento entre letras e palavras. Por outro lado, 

podemos pensar que é uma maneira de dar liberdade para a criança pequena, que está no 

início da alfabetização ou já está alfabetizada, para que consiga fazer a leitura do texto.  

 Na página da esquerda, temos uma porta vermelha em forma de aba (Figura 20). 

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 avestruz é da altura da porta, ele tem suas penas pretas e brancas e 

pernas, pescoço, cabeça e bico de cor rosa.  A porta fechada vista do lado de dentro, 

onde está Ninoca, é vermelha com detalhes em amarelo e a porta aberta vista do lado de 

fora, onde está o carteiro avestruz e o passarinho, é verde com detalhes em amarelo. O 

personagem que aparece nesse momento também é um animal que ganha características 

humanas, como o emprego de carteiro. Algo a ressaltar, é a vestimenta desse 

personagem. No Brasil, os Correios têm como cores oficiais o amarelo e o azul, e o 
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uniforme dos trabalhadores dos Correios é dessa cor. No livro, a cor do uniforme do 

personagem é preta com uma bolsa marrom, ficando mais difícil o reconhecimento de 

sua profissão no contexto brasileiro, não fossem as cartas que ele traz na mão. 

 
Figura 20: Ninoca e os cartões com a aba da porta aberta 

 
 Nas páginas seguintes (Figura 21), continua o fundo branco. Na página 

esquerda, temos Ninoca e o passarinho. Ela está vestida com a mesma roupa, sem 

sapatos e segura uma bolsa pequena na mão, essa é feita de duas dobras que, quando 

abertas, mostram três moedas douradas. O passarinho tem a mesma palavra escrita logo 

acima de sua figura, ele é marrom, tem seu peito em vermelho e bico amarelo. Ele está 

em cima de um carrinho de compras preto, que é empurrado por Ninoca.  

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 planos de cores são 

uniformes e não há marcas nem manchas. Em resumo, parece uma seleção de 

simplicidade, sem exageros, leve. 
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Figura 21: Ninoca fazendo compras 

 
Na página à direita (Figura 22), temos como se fossem quatro prateleiras com 

brinquedos. Na primeira, temos quatro objetos, um quebra-cabeça azul com uma 

borboleta amarela e rosa desenhada; uma caixa de ferramentas amarela que tem uma 

dobradura, a qual ao abrir revela seu conteúdo - um alicate, uma chave e um martelo de 

cabo vermelho -; um trem verde e amarelo com rodas cinza; e uma raquete de tênis 

vermelha de cabo azul com uma bolinha amarela.  

Na segunda prateleira, temos oito objetos: um trator vermelho de rodas cinza; 

um barco à vela azul e branco com uma bandeira laranja; um palhaço de roupa azul com 

chapéu vermelho, que sai de uma caixa amarela através de uma mola; um chapéu de 

xerife marrom com preto com uma estrela cinza na frente; e quatro livros, um verde, um 

amarelo, um azul e outro vermelho. É interessante notar que as cores dos livros são 

justamente as cores que o ilustrador adotou como predominantes no livro. 

 Na terceira prateleira, vemos quatro objetos: um violão marrom; uma arca 

marrom com telhado vermelho, janelas azuis e paredes brancas; uma pipa laranja e 

verde claro; e uma bolsa verde escuro com uma flor prata brilhante de miolo vermelho, 

a qual possui uma aba, que quando abrimos mostra seis lápis de cor rosa, vermelho, 

azul, laranja, amarelo e verde.  

Na quarta prateleira, cinco objetos: um carinho 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. Ainda na 

prateleira vemos um carrinho com blocos coloridos nas cores azul, amarelo, verde claro, 

vermelho e verde escuro; e um coelho rosa. 
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Figura 22: Detalhe das abas nas prateleiras 

 
Nas próximas páginas (Figura 23), o fundo branco acompanha os personagens. 

Ninoca e o passarinho estão em volta de uma mesa azul e em cima dela há uma torre 

com três pacotes de presentes, brilhantes. Na verdade, eles são abas que quando 

levantadas revelam o que cada pacote oculta.  

 

 
Figura 23: Ninoca embrulhando os presentes 

 
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. Ainda 
hoje, os livros pop-up mais conhecidos são normalmente os da literatura 
infanto-juvenil. Entretanto, recentemente alguns livros sobre tipografia, 
voltados para estudantes e profissionais de design e áreas relacionadas, 
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começaram a utilizar essa técnica. Ao utilizar o pop-up em locais 
estratégicos, o conteúdo torna-se mais compreensível, facilitando o 
aprendizado. 

 
O primeiro pacote (Figura 24) é de cor vermelha com bolinhas douradas que 

brilham conforme movimentamos a página, isso cria uma textura ao pacote. Dentro da 

aba, temos uma raquete de cabo azul com uma bolinha amarela. O segundo é de cor 

verde escuro com uma fita que faz o contorno na caixa, essa tem cor vermelho metálico. 

Dentro da aba, temos um violão na cor marrom. A última caixa é a mais brilhante, pois 

todo seu entorno é prata, a qual reflete a luz conforme há movimentação do livro, com 

um laço azul. Dentro da aba, temos um trator vermelho. Essas caixas estão do lado 

esquerdo da mesa, onde também está o passarinho com uma fita verde em seu bico e 

mais a frente, em primeiro plano, há uma fita verde e um rolo de fita adesiva.  

 
Figura 24: Abas dos presentes embrulhados por Ninoca 

 
Do lado esquerdo (Figura 25), está Ninoca fazendo um pacote amarelo com 

estrelas azuis. O pacote possui duas abas que, quando desdobradas, revelam que o 

presente é uma bolsa verde. Ao lado do pacote, temos uma tesoura de cabo vermelho. O 

texto da história está na página esquerda, em letras grandes com contorno preto forte e 

há bastante espaçamento entre as letras. 

 
Figura 25: Aba do pacote que Ninoca está embrulhando 
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O fundo branco das páginas dá mais destaque às cores utilizadas no livro. Na 

página que segue, temos ao lado esquerdo Ninoca cozinhando (Figura 26). Um fogão 

verde com branco e preto está ao lado dela, esse tem uma aba (Figura 27) que imita a 

porta do forno e ao abrir temos a visão de um forno por dentro com uma forma de 

biscoitos assando. 

 
Figura 26: Ninoca cozinhando 

 

Ninoca está vestida como descrito anteriormente, ela segura uma tigela branca 

com listras azuis que está cheia, mas não é possível saber o que há dentro. Do lado 

direito, temos uma mesa azul com algo que parece um bolo natalino (panetone) marrom 

arredondado com pintas pretas, em cima dele temos duas folhas verdes e duas bolinhas 

vermelhas, decoração típica de Natal. No centro da mesa há outro bolo com metade 

branca e metade marrom, decorado com uma pequena árvore de Natal verde e uma rena 

marrom. Nessa decoração se esconde uma surpresa; ela é uma aba e quando abrimos 

encontramos o passarinho com a inscrição “piu-piu”. Ainda em cima da mesa, temos 

uma vela amarela em um suporte vermelho e uma embalagem, como a de uma bala, em 

cor verde com bolinhas vermelhas e uma estrela amarela no centro.  

 
Figura 27: Aba do fogão 
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Ao passar à próxima página (Figura 28), temos o texto na parte superior 

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

esquerdo está Ninoca, vestida como descrito anteriormente, 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 (Figura 29), vemos enfeites de Natal: duas bolinhas douradas reluzentes e 

dois enfeites em vermelho metálico, esses enfeites chamam a atenção pela sua pintura e 

brilho. Do lado direito, temos uma grande estante vermelha com três prateleiras e duas 

portas. Na primeira e segunda prateleiras (de cima para baixo) há louças; já na última, 

temos uma vela em um suporte; uma tigela listrada em branco e azul com bolinhas 

laranja, e ao lado um vaso amarelo com folhas verdes. Esse vaso é uma aba (Figura 30), 

e ao abaixarmos essa aba encontramos o passarinho e a palavra “piu-piu” descrita ao seu 

lado.  

Na parte superior, a estante está enfeitada com uma corrente de argolas, que 

parecem ser feitas em papel colorido nas cores azul, amarelo, verde e laranja. Na parte 

inferior, abaixo da terceira prateleira, há um enfeite dourado brilhante, em relevo como 

se fosse um papel colado de uma ponta a outra, dando até a impressão de ser uma aba, 

mas que não pode ser aberta. 

 

 

 
 

 
Figura 28: Ninoca enfeitando a casa 

 

 
Figura 29: Aba da caixa de Ninoca, lado 

esquerdo 

 
Figura 30: Aba do vaso amarelo, lado 

direito 

 

Logo que abrimos a outra página (Figura 31), do lado esquerdo, temos uma 

árvore de Natal que ocupa toda a página. Ela é verde, com tronco marrom e está dentro 
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de um vaso vermelho. Possui quatro enfeites em formato de bolinhas: duas vermelhas 

metálicas, uma dourada metálica e uma azul claro. Há, também, dois enfeites ovais, um 

de cor azul claro e outro em vermelho metálico. A árvore é constituída como se fossem 

três triângulos sobrepostos, sendo o inferior maior, o do meio médio e o do topo 

pequeno (Figura 31). Tanto a parte média como a pequena possuem em sua base o 

mesmo enfeite dourado brilhante, que parece na estante da página anterior.  Os 

triângulos da árvore de Natal são abas que podem ser abertas (Figura 32). O triângulo 

pequeno, ao ser aberto, revela o passarinho com a mesma escrita que sempre o 

acompanha; quando abrimos o triângulo médio encontramos dois presentes, um amarelo 

com bolinhas e laço roxo e um vermelho com fita e laço verde; ao abrir o último 

triângulo, temos dois presentes - um listrado em azul e rosa com laço rosa e outro 

amarelo com fita e laço vermelho. Temos, também, duas bengalas, que parecem doces 

tradicionais de Natal, os dois são brancos um com listras vermelhas e outro com listras 

verdes. Esses doces, aqui, no Brasil não são tão conhecidos; conhecemos mais como 

enfeites. Esse doce é bastante comum nos EUA e na Europa. De acordo com 

Spodlidorio (2012): 

 
A primeira empresa com sucesso em produzir os bastões doces foi a Bob 
Candies, que os lançou em 1920. Nessa mesma década, surgiu o papel 
celofane, que ajudava a manter a umidade dos doces e, em 1950, a máquina 
de doce inventada por Gregory Keller, que fazia os cajados doces em 
“massa” já era usado. O doce representa os princípios do Natal. Usaram 
açúcar branco para demonstrar a natureza do nascimento de Jesus. O doce é 
duro, para representar a firmeza de caráter e de promessas e as listras 
vermelhas representam o sangue de Jesus derramado na cruz. Há ainda 
aqueles que afirmam que o vermelho representa o amor de Deus. A forma da 
bala é uma bengala, como as usadas por pastores de ovelhas, pois Jesus 
também é chamado de o Bom Pastor. Para completar, se girarmos o bastão, 
veremos a letra J, inicial do nome Jesus.  
 

 

 
Figura 31: Ninoca e a árvore de Natal  

Figura 32: Abas da árvore de 
Natal 
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 Do lado direito está Ninoca (Figura 31), com uma estrela dourada brilhante em 

uma mão e na outra uma cadeira azul, acima da personagem está a caixa de texto. 

Observamos que o texto vem confirmar aquilo que vemos na imagem “Oh, que bonita 

árvore de Nata! Ninoca vai pôr uma estrela lá em cima”. A árvore de Natal é algo 

bastante popular no Brasil, geralmente as mais usadas aqui são de materiais sintéticos. 

O comércio destas árvores é muito grande e hoje já não se restringe a uma produção 

tradicional, pois é possível encontrá-las em vários tamanhos, cor e formas. De acordo 

com Andrade (2009): 

 
A árvore de Natal é originalmente o pinheiro, embora hoje existam muitas 
versões. No Nordeste do Brasil, por exemplo, há árvore de Natal adaptada 
com plantas ou materiais da região. São galhos secos, folhas de palmeiras, 
cipós, cachos de coquinhos secos e outros. O pinheiro é um arbusto das 
regiões frias. Foi escolhido para árvore de Natal por não perder as folhas no 
outono e permanecer verde no inverno, mesmo quando coberto pela neve. 
Com o passar do tempo, a partir do século XV, surgiram os pinheiros 
decorados com maçãs e pequenas hóstias brancas. A prática foi copiada por 
outros povos, trocando-se apenas os enfeites. 

 
Na página seguinte (Figura 33), já é hora de dormir. Ninoca está vestindo um 

pijama azul com bolinhas pretas e em uma das mãos segura uma meia de cor vermelha 

com estrelas amarelas, um tradicional enfeite de Natal onde são colocados os presentes. 

Esses enfeites podem ser tanto botinhas como meias. Aqui, no Brasil, são poucas as 

casas que possuem lareiras com chaminés, mas, do mesmo modo como acontecem com 

outros símbolos do Natal, adotamos seu uso mais como enfeite. Muitas vezes, 

desconhecemos a história que cerca cada um desses enfeites, sendo assim, Martini 

(2011) traz algumas curiosidades a respeito: 

 
São Nicolau, precursor do Papai Noel, era de família rica e ajudava os 
pobres. Na região onde morava havia três moças pobres, que por falta de dote 
não conseguiam casar. São Nicolau jogou sacos de moedas pela chaminé das 
suas casas, que seriam usados como dote. Numa das casas, o saco de moedas 
caiu numa meia que secava na lareira, nascendo o hábito de se colocar 
presentes em um pé de meia. Outra versão diz que o bispo São Nicolau não 
gostava de ser visto quando presenteava – motivo pelo qual colocava os 
presentes nas chaminés das casas. As crianças perceberam seu método e 
passaram a deixar ali as suas meias. 

 
 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 (Figura 34). O 

passarinho está pousado na cama com a inscrição ao seu lado “piu-piu”. Há, também, 
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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. 

 

 
Figura 33: Ninoca vai dormir 

 
Figura 34: Abas da janela e do cobertor de Ninoca 

 

Na próxima página (Figura 35), encontramos a janela do quarto de Ninoca com 

as cortinas abertas. O passarinho está pousado sobre a janela. Pelo vidro podemos 

enxergar bolinhas brancas como se fossem flocos de neve caindo do lado de fora.  Essa 

vista da janela de Ninoca não é comum para quem mora no Brasil. Ter um Natal com 

neve é algo pouco provável, visto que no hemisfério sul, na época de Natal, no mês de 

dezembro, é verão, enquanto no hemisfério norte é inverno. No imaginário infantil seja 

por causa dos livros, dos desenhos animados fica a ideia de que no Natal tem que ter 

neve. 

 

 
Figura 35: É Natal! 

 

 
Figura 36: Aba da bota com os 

presentes de Natal 

 

É um novo dia, é Natal, anuncia o texto no lado esquerdo da página, abaixo da 

janela. Do outro lado da página, está Ninoca com seu pijama azul, segurando em uma 

mão um presente verde de laço vermelho e na outra a meia que ela havia colocado para 

receber os presentes de Natal. A meia mostra, na parte de cima, a ponta de dois laços de 
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presentes, que ao puxarmos encontramos uma aba (Figura 36) que vem de dentro dela 

com diversos presentes, alguns deles chamam a atenção por terem cores prateadas e 

brilhantes. 

 Ao virar a página (Figura 37), 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 que significa amo) Natal. O passarinho está em seu rabo. Logo 

acima dos dois, há o texto da história anunciando que alguém está tocando a campainha. 

No topo da página temos a mesma corrente que parece ser feita de papel colorido de 

uma ponta a outra, da página da esquerda. Do lado direito, temos apenas uma porta 

vermelha com detalhes em amarelo. A porta é uma aba (Figura 38) e quando abrimos 

enxergamos os amigos de Ninoca: o elefante de cor cinza; o jacaré de cor verde, que 

está vestindo uma camisa branca com listras vermelhas e calça azul; um castor marrom, 

que está vestindo uma gravata borboleta amarela, uma camisa verde clara e uma calça 

verde escuro, ele segura em sua mão um presente laranja com bolinhas e laço azul; e 

uma pata amarela com laço na cabeça e vestido prateado brilhante.  

 

 
Figura 37: Ninoca espera seus amigos 

 

 
Figura 38: Chegam os amigos de Ninoca. Aba da porta e do casaco de Ninoca 
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Temos a ideia de que o livro acaba por aí, mas eis que surge uma aba que é uma 

página inteira (Figura 39). 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.  

 
Figura 39: Aba de uma folha inteira 

 
Aquela corrente, que já estava na página anterior, se liga às outras (Figura 40) e 

atravessa as três páginas. Do lado esquerdo, está Ninoca, como já havíamos descrito.  

 

 
Figura 40: Página tripla 

 
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 (Figura 41), quando puxamos essa aba, luzes 

brilhantes aparecem (Figura 42) e ao lado da árvore está escrito “Feliz Natal para 

todos”, como se Ninoca estivesse verbalizando esse desejo aos amigos. 
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Figura 41: Árvore de Natal, sem puxar a aba 

 
Figura 42: Árvore de Natal com a aba 

puxada 

 

 Logo abaixo, está a Pata segurando seu presente de cor verde com uma flor 

brilhante de miolo vermelho. O vestido dela possui uma aba que, ao ser levantada, 

revela a sua calcinha vermelha (Figura 43). Essa curiosidade, em saber a cor da calcinha 

das meninas ou da cueca dos meninos, faz parte do universo infantil. Freud chamou essa 

fase de fálica, período em que a curiosidade sobre o corpo do outro começa a aparecer e 

por isso certas atitudes podem surgir no convívio das crianças. Isso parece ser 

justamente a brincadeira que a ilustradora propõe, colocando uma aba que revela a cor 

da calcinha da pata. 

 
Figura 43: Aba do vestido da pata 

 
 Os outros amigos aparecem na página da direita (Figura 40): o Castor com um 

trator vermelho, o Jacaré com um violão e o Elefante com uma raquete e uma bolinha 

amarela de tênis. Acima deles está escrito “Feliz Natal, Ninoca!”, como se os amigos 

estivessem falando. Chegando, assim, ao final o livro. 

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 
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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 no 

Natal é inverno, mas foram adaptados para as festas natalinas brasileiras. O foco do 

livro não é tanto os presentes, mas o encontro entre amigos e a preparação deste 

encontro, com suas surpresas e guloseimas. 

 
 

5.1.3 Análise do livro-brinquedo “Na floresta do bicho-preguiça” 
 
 

O livro “Na floresta do bicho-preguiça” conta a história de uma floresta que está 

sendo desmatada e precisa de cuidados. O bicho-preguiça é um personagem que aparece 

como parte integrante dessa floresta e vivencia os acontecimentos que vão ocorrendo ao 

longo da história. 

O livro já traz um diferencial, pois ele tem formato de um retângulo vertical 

estreito, mais comprido do que largo (Figura 44). Esse formato não é tão comum nos 

livros, mas é bastante eficiente quanto ao manuseio pela criança. Visto que, por ele ter 

uma largura menor, há a possibilidade de que a criança o abra por completo sem perder 

o domínio. Outro ponto importante a ressaltar, é o material utilizado, que é bastante 

resistente e isso dá sustentação ao livro quando aberto. Todos esses fatores contribuem 

para que a leitura e fruição das imagens sejam feitas de modo tranquilo. 

 
Figura 44: Capa do livro "A floresta do bicho-

preguiça" 

 
Figura 45: Capa e contracapa do livro "A floresta do 

bicho-preguiça" 

  

Sua capa e contracapa (Figura 45) são tomadas por árvores, mas essas são 

representadas de uma forma não usual. A primeira vista, temos a ideia de que vários 
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círculos verdes foram pintados em um fundo branco, nesses círculos foram feitas 

texturas em diferentes formatos, como se retirassem a tinta verde deixando aparecer o 

fundo branco. Algumas copas de árvores ganham bolinhas, outras formatos de gotas, 

algumas delas são mais ovais e outras são tão pequenas que parecem riscos mais 

grossos. A grande magia acontece quando não olhamos para esse conjunto em separado, 

pois quando olhamos o todo temos a impressão de que essas partes brancas nas árvores 

são os espaços entre as folhas ou, ao contrário, que as partes brancas são as folhas e o 

verde a floresta.  

Na capa (Figura 44), essas árvores tomam conta de todo o suporte, troncos e 

galhos marrons atravessam as copas dando forma às árvores. Na parte direita da capa, 

acima do centro da página, temos algo como se fosse uma clareira, que deixa o fundo 

branco mais visível entre dois troncos de cor marrom. Nessa clareira, em letras 

minúsculas, está o título do livro “na floresta do bicho-preguiça” e o nome de dois 

engenheiros do papel, também em letras minúsculas, anouckboisrobert e louisrigaud. 

Essa maneira de escrever os nomes próprios não é muito comum na língua portuguesa, 

já que na gramática, temos a regra de sempre escrevermos os substantivos próprios com 

a letra inicial maiúscula, diferenciando, assim, do substantivo comum. Algo que poucos 

se perguntam é o porquê dessa regra. No artigo, do site Super Interessante (2011-2012), 

é discutida esta questão: 

 

Na época clássica, era tudo escrito em maiúsculas. A minúscula é uma 
invenção baseada na letra carolíngia (da época de Carlos Magno), que nasceu 
pela necessidade de criar um alfabeto fácil de ler e escrever (os monges 
tinham dificuldade em ler um texto todo em maiúsculas, durante a refeição). 
Nessa altura, passou a escrever-se em minúsculas, mas manteve-se a 
maiúscula para encabeçar determinadas palavras (em alemão, todos os 
substantivos; em português e outras línguas românicas, apenas os nomes 
próprios). A convenção data do século XII, quando a maiúscula assinalava o 
início de um capítulo ou parágrafo e facilitava a identificação das pessoas 
referidas em transações e documentos. No século XV, com a chegada do 
humanismo, o uso da capitular impôs-se para distinguir os nomes próprios 
dos substantivos comuns idênticos (Rosa/rosa). 
 

Um pássaro de corpo azul e grande bico amarelo, parecido com o tucano, 

sobrevoa o título do livro. Na contracapa (Figura 45), temos as mesmas árvores, que se 

expandem da parte da frente para a de trás, deixando uma clareira no canto superior 

esquerdo com três parágrafos em letras de fonte pequena e marrom, com uma notícia 

sobre as florestas e o bicho-preguiça no Brasil, escrita por Ana Maria de Niemeyer 
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Cesarino. O mesmo pássaro que aparece na capa também aparece na quarta capa 

sobrevoando as árvores, abaixo do texto. 

 Quando abrimos o livro, encontramos no verso da capa (Figura 46) uma página 

toda marrom com uma borda em que ilustração da capa se estende. Nessa página, temos 

as informações técnicas e algo que chama a atenção, no canto inferior esquerdo, um 

texto que diz: “Este livro foi impresso com tinta de soja ecológica sobre o papel feito a 

partir de florestas com gestão florestal responsável.” 

O tema do livro, o uso da tinta ecológica e do papel produzido a partir de fontes 

responsáveis vem contribuir com pensamentos que afloravam no ano de 2011, o ano de 

publicação da obra. O referido ano, a ONU declarou como Ano Internacional das 

Florestas, para justamente pensarmos em ações sustentáveis para a preservação dos 

pulmões do planeta, as florestas. 

 
Figura 46: Folha de rosto do livro "A floresta do bicho-preguiça" 

 
Logo abaixo desse texto, temos, no pé da página, uma plantinha verde nascendo. 

Há um contraste grande entre o verso da capa e a página de rosto ao lado, pois uma é 

marrom de tom forte e a outra tem seu fundo branco. Da página marrom sai um galho da 

mesma cor, que se prolonga pelo canto superior esquerdo da página da direita. Na ponta 

do galho marrom está pendurado o bicho-preguiça, todo marrom com seu rosto de cor 

marrom mais clara. Uma folha verde está na pontinha do galho, logo abaixo está escrito 

o título da história em preto, em letras minúsculas e o mesmo acontece com o nome dos 

dois engenheiros do papel. Uma folhinha verde está abaixo destes nomes como se 

estivesse voando.  Abaixo da folhinha, temos escrito “TEXTO sophiestrady” e a forma 

como são usadas as letras em maiúsculo e minúsculo chama a atenção. No final desta 

página, temos o nome da tradutora “TRADUÇÃO cássia silveira” e o da editora 

COSACNAIFY. 
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 Ao virarmos a página (Figuras 47 e 48), temos uma grande e verde surpresa, 

pois, se olharmos de cima, veremos uma grande floresta em “3D”. 

 

 
Figura 47: Floresta vista de cima 

 

 
Figura 48: Floresta vista frontal 

 

Nessa página (Figuras 47 e 48), existem duas cores de fundo: uma é uma 

mancha verde, que representa a floresta de forma rasteira como grama e pequenas 

plantas; a outra é a cor branca, que é possível perceber nos quatro cantos das páginas. 

As árvores que compõem a floresta têm as mesmas características daquelas descritas na 

capa do livro, mas agora elas estão colocadas de maneira que sobressaem da página em 

“3D”, trabalho dos engenheiros do papel. Elas estão dispostas em sete fileiras dobradas 

como um leque. São dobras que parecem “sanfonas”, elas são coladas de modo que, 

quando o livro está aberto, ficam esticadas, e quando as páginas se fecham essas dobras 

se dobram e ficam entre as páginas. O efeito fica por conta da abertura e fechamento das 

páginas que proporciona a montagem do cenário composto por sete fileiras de 

compridas tiras de papel com a ilustração das árvores, as maiores tem quatro dobras em 

forma de “sanfona”. 

As árvores ocupam metade da página da esquerda e metade da direita, deixando 

a floresta no centro. Ao virarmos as páginas, essas fileiras em leque se dobram e ficam 

guardadas entre as páginas. Algo que podemos destacar, é que na página da direita 

temos um recorte vazado que ocupa quase toda página, que será melhor compreendido à 

medida que virarmos as páginas (Figura 47).  

Há também uma linha grossa azul, que representa um rio que corta as duas 

páginas, passando pelo meio da floresta que está em “3D”. Em meio às árvores da 

floresta, quando olhamos de perto, vemos araras vermelhas e azuis, tucanos azuis e 

amarelos e também o bicho-preguiça, que está pendurado em uma das árvores. O texto 
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da história aparece no canto inferior da página direita, logo abaixo do vazado já 

descrito. As letras são pequenas de cor preta em estilo imprensa. Esse estilo de 

formatação do texto acaba por ajudar a leitura de crianças pequenas que estão 

começando a se alfabetizar. As letras menores e o texto mais longo não são tão 

convidativos à leitura. 

Nessa análise do livro, para melhor compreensão, vamos utilizar a junção da 

página da esquerda e da direita, pois os engenheiros do papel se utilizaram das duas 

páginas para construir a ilustração fazendo com que elas se tornem apenas uma. Esse 

modo de construção, utilizando as duas páginas, se deve aos mecanismos utilizados para 

fazer as imagens em pop-up, pois o movimento é resultante da abertura e fechamento 

das páginas. No caso deste livro, as tiras de papel, dobradas em formato de “sanfona”, 

são coladas uma ponta na página esquerda e outra na da direita resultando que, quando 

aberta a página, a floresta fica em pé e reta; e quando fechada, ela se dobra com a 

página para permitir a abertura de outra página.  

Ao virarmos a página (Figura 49), algo muito inusitado acontece e aquele 

vazado que havia descrito anteriormente na página direita, passa para o lado esquerdo, 

deixando a floresta em “3D” passar por essa abertura, levando dessa maneira à próxima 

página. Esse vazado é uma das técnicas para fazer as árvores passarem de uma página à 

outra. E, quando elas começam a sumir, é um modo de escondê-las. 

Nessa página, há a preservação de toda a ilustração. Inclusive, a projeção das 

árvores está igual, mas na parte inferior das duas páginas, na segunda fileira de árvores, 

há uma máquina semelhante a serra. A máquina está desenhada e pintada com a cor 

laranja no meio das árvores, ela possui uma parte comprida e reta com uma serra 

circular na ponta, essa parte se sobressai de onde estão as árvores, deixando aparecer 

apenas a serra por cima da floresta (Figura 49). 
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Figura 49: A floresta e a máquina 

 
Na página à direita, também temos uma parte vazada localizada na parte central 

da página, essa é menor que o vazado da página da esquerda. O texto da história faz 

menção à máquina e aos bichos, que estão nas árvores assustados, mas o bicho- 

preguiça continua no seu lugar. O texto está localizado na página da direita, no canto 

inferior direito, com as mesmas características já descritas. 

Eis que algo acontece, pois ao virarmos a página alguma coisa se perde, já que o 

espaço vazado diminui e também as fileiras de árvore em “3D” desaparecem (Figura 

50). Elas foram ocultadas pela técnica da página vazada que vai, a cada página, 

diminuindo o tamanho do vazado escondendo as fileiras de árvores. O fundo verde das 

páginas, que tomava conta de quase tudo, está menor e o branco começa a aparecer 

mais. Muitos galhos e troncos marrons aparecem caídos no chão e podemos ver 

tracejados de cor marrom em cima do fundo verde, que dão a ideia de ser a marca das 

rodas de uma máquina. 

Começando pela parte de baixo da página, temos na primeira fileira poucas 

árvores inteiras (Figura 50), muitos troncos sem a copa verde e duas máquinas, uma de 

costas para outra, duas carregadeiras com braços longos diferentes, um tem formado de 

tesoura na ponta e o outro possui uma garra com dentes pontiagudos. A que possui a 

garra é amarela e a outra é quase toda vermelha com partes amarelas. Onde as máquinas 

estão localizadas existem muitos troncos e galhos marrons pelo chão. Atrás dessa 

fileira, há quatro fileiras de árvores que parecem estar intocadas. Ainda há pássaros nas 

árvores e na penúltima fileira (Figura 51), quase no topo da página, há em cima de três 

árvores um prolongamento do papel onde temos vários pássaros voando, como se 

estivessem saindo de dentro da floresta assustados com o barulho das máquinas. 
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Figura 50: Vazado da página 

 
 

 
Figura 51: Floresta sendo destruída pelas máquinas vista frontal 

 
 Na última fileira, já no topo das páginas, temos mais duas máquinas destruindo 

a floresta. As duas são carregadeiras, uma é vermelha com partes em amarelo, possui 

uma garra pontiaguda cheia de folhas e troncos. A outra é em sua maior parte amarela, 

com a parte em formato de pinça em vermelho. Elas estão localizadas onde já não há 

mais o fundo verde e tudo a sua volta é branco, com vários troncos marrons jogados. O 

texto está na página esquerda, no canto superior esquerdo, ele conserva as mesmas 

características já descritas. No texto, temos a descrição do que as máquinas estão 

fazendo e de como os pássaros estão fugindo. Novamente é perguntado ao leitor se sabe 

onde está o bicho-preguiça? Diz o texto que ele continua no mesmo lugar, sonhando e 

não ouve nada. Na página da direita a parte vazada está bem menor que antes. 

Quando passamos para próxima página (Figuras 52 e 53), o fundo branco toma 

conta e apenas um pequeno espaço do verde ainda continua tomando a parte central das 
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duas páginas. Nesse espaço, ainda há uma fileira de árvores intacta e é onde está o 

bicho-preguiça.  

 

 
Figura 52: Destruição da floreta vista de cima 

 
Figura 53: Destruição da floresta vista frontal 

 

O rio, representado antes por uma linha grossa azul que passava por entre a 

floresta, agora é apenas uma fina linha que se interrompe em algumas partes do 

caminho (Figura 52). Na parte superior da página há uma máquina carregadeira (Figura 

53), toda amarela que tem na ponta de sua haste um formato de uma garra cheia de 

galhos e folhas. Na parte inferior da página, temos duas máquinas (Figura 53), também 

carregadeiras, uma está carregando várias toras de madeira e colocando em um 

caminhão que já está repleto delas; a outra está rodeada de toras, mas não tem nenhuma 

tora sendo segurada pela máquina. As duas têm no final de sua haste a forma de pinça, 

uma é quase toda amarela e outra quase toda vermelha. Atrás da fileira das máquinas, 

temos duas fileiras, também em “3D”, com algumas árvores, muitos bichos de cor 

marrom e figuras humanas (Figura 54), também da mesma cor, somente os pássaros são 

retratados nas cores laranja, amarelo, azul e vermelho. 

 
Figura 54: Detalhe mostrando a representação dos animais e dos homens 

. 
A cor marrom, utilizada como se fosse uma sombra de animais e humanos, 

mostra suas silhuetas e os associa à terra. 
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Ao analisarmos os significados e pensarmos no contexto da história, é possível 

depreender que eles eram parte daquele lugar, como a terra é parte do planeta. 

Na página direita (Figura 52) não existe mais aquele espaço vazado das outras 

páginas. Ainda nessa página, no canto inferior direito, temos o texto informando que os 

homens e os mamíferos estão correndo, fugindo, mas onde estará o bicho- preguiça? 

Essa é a pergunta que vem sendo feita durante todas as mudanças de páginas. O livro-

brinquedo tem essa característica, de querer a interação do leitor na história. Para isso os 

autores e ilustradores se valem de muitos artifícios, como nessa história. O narrador 

conversa com o leitor e pede a ele que procure pelo personagem, o bicho-preguiça, e 

esse questionamento é levado durante todas as páginas. Não somente para procurar o 

personagem, mas para tentar compreender e questionar o lugar onde ele se encontra em 

todas as etapas da história. 

Quando viramos a página (Figuras 55 e 56), vemos que o branco tomou conta de 

quase todo o fundo, no centro das duas páginas (na dobra central do livro) resta um 

pequeno círculo de fundo verde, com uma árvore projetada para fora das páginas e é 

justamente nela que está pendurado o bicho-preguiça. Uma máquina carregadeira, 

vermelha com amarela com a ponta da haste em formato de pinça, está a ponto de pegar 

essa árvore. 

Figura 55: Floresta destruída vista frontal 

 

Figura 56: Floresta destruída vista de cima 

 

Em torno da árvore há vários troncos, galhos e marcas de roda marrom em meio 

ao fundo branco. O rio está muito fino e já não está mais tão comprido quanto antes. 

Agora, ele se transformou em três pequenas linhas azuis no imenso branco da página. O 

texto fala que restou apenas uma árvore e pede que o bicho-preguiça acorde para fugir. 

O texto está ao lado da máquina no cento da página direita.  

Algo que chama a atenção nas páginas do livro é a espessura, pois se tem a 

sensação de que são duas páginas coladas. Essa página mais espessa parece contribuir 
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com o trabalho dos engenheiros do papel nas suas criações “3D” e abas. De acordo com 

Romani (2011, p. 59), o trabalho de construção de um livro pop-up é bastante grande: 

 
O pop-up pode ser considerado uma categoria de livro-objeto, um dos mais 
difundidos entre o público infantil. Por meio de dobras e facas especiais no 
papel aproveita-se a energia cinética do movimento de virar a folha para criar 
modelos tridimensionais que saltam das páginas. Os engenheiros de papel, 
frequentemente, tornam-se autores visuais, desenvolvendo o conceito do livro 
no planejamento do pop-up de papel. O engenheiro do papel deve ponderar 
os pop-up complexos com a realidade de produção. Quanto maior o número 
de componentes e ponto de cola, maior a perda de tempo e o custo do 
acabamento de página. 
 

Ao virarmos a página (Figura 58), o plano de fundo branco toma conta do que 

antes era uma grande floresta verde, tudo que resta são pequenos galhos na página 

esquerda. No canto superior dessa página, temos o texto, que agora é maior e se dedica 

a falar de como é triste o que aconteceu com a floresta. Fala de um homem que, como 

nós (leitores), também lamenta o que aconteceu e decide plantar uma floresta. Na 

página da direita (Figura 57), que está toda branca, surge uma aba de mesma cor com a 

figura de um homem na cor marrom, com um chapéu laranja que segura um saco da 

mesma cor de seu chapéu, ele semeia algumas sementes, que aparecem como pequenos 

pontos. 

 
Figura 57: Aba dos brotos de árvores 

 
A surpresa acontece quando puxamos essa aba para baixo (Figura 59). Dentro 

das várias técnicas existentes para a produção do livro pop-up, a aba é uma delas. As 

abas podem ser de várias formas, destacando-se nessa parte da história a aba mecânica. 

De acordo com Almeida (2013, p. 28-29), a aba mecânica é uma extensão que quando 

puxada, empurrada ou deslizada, causa movimento em uma ilustração. 

Ao puxarmos devagar a aba, ela vai levantando pequenos brotos verdes, de 

árvores e de plantas, que vão aparecendo em meio ao fundo branco da página direita 
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(Figuras52 e 53). Em um dos pequenos brotos está pendurado o bicho-preguiça (Figura 

60). 

 

Figura 58: Aba puxada, brotos vistos de cima 
Figura 59: Aba puxada, vista frontal 

 

 
Figura 60: Detalhe do bicho-preguiça pendurado em um dos brotos 

 
No final do texto, da página esquerda, se fala do trabalho que o homem teve para 

reconstruir o solo e a floresta, dos primeiros brotos se rompendo e também mostra que o 

bicho-preguiça está de volta e retoma a pergunta: “Olha lá, você consegue vê-lo?” 

A maior surpresa está quando abrimos a última página e a floresta está de volta, 

tal como a encontramos quando abrimos o livro pela primeira vez. Temos as sete fileiras 

de árvores e plantas em “3D”, nas primeiras três fileiras da parte inferior das páginas, 

temos muitas figuras de animais e pessoas na cor marrom, mostrando somente suas 

silhuetas. Também há muitos brotos de árvore ainda nascendo (Figura 61). 

 
Figura 61: Renascimento da floresta 
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 Da quarta fileira até a sétima, temos muitas árvores e elas são maiores que 

aquelas do começo do livro (Figura 62). A projeção das árvores da sétima fileira é 

bastante alta, muitos pássaros estão pousados nas árvores e aparecem pássaros como se 

estivessem voando. O rio que antes era bastante grande e era composto por uma linha 

azul mais grossa, agora está mais fino e em um trecho há uma interrupção dele pelo 

verde. O texto aparece no canto inferior na página da esquerda perto da emenda das 

duas páginas, nele podemos entender a exaltação à floresta que está viva novamente e é 

retomada a pergunta: “Você consegue vê-lo (bicho-preguiça)”? Dessa vez, o bicho-

preguiça está na sexta fileira de árvores, do lado direito da página, na penúltima árvore 

da fileira (Figura 62). 

 
Figura 62: Renascimento da floresta vista de frente. Com detalhe da localização do bicho-preguiça 

 
 

Na leitura do livro “Na floresta do bicho-preguiça”, o que mais nos surpreendeu 

foram as formas em pop-up em forma de sanfona e os vazados, que iam ocultando as 

árvores à medida que o desmatamento ocorria. O tema da preservação da natureza, 

enfocando a floresta, como os pulmões do planeta, os animais que ali vivem, a água e os 

humanos que dependem da natureza e fazem parte dela, é enfatizado pelas cores 

utilizadas e pelo modo de apresentar e ocultar as imagens em  “3D”. Diferentes dos 

outros livros, este interroga o leitor e o instiga a participar ativamente da história, não só 

ao folhear as páginas, mas ao procurar pelo bicho-preguiça. 
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5.2 ANÁLISE DAS FALAS DAS CRIANÇAS 
 

 

 A pesquisa teve como objetivo geral entender como se dá a interação da criança com 

o livro infantil da categoria livro-brinquedo. Para tal, foram selecionados três livros-

brinquedo e feita 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, 

são analisadas as interações das crianças com cada um dos livros-brinquedo, enfocando 

os regimes de interação propostos por Landowski.  

 
 

5.2.1 Análise do encontro com o livro “Feliz Natal, Ninoca!” 
 
 
No primeiro encontro, foi utilizado o livro “Feliz Natal, Ninoca!” para o trabalho 

com as crianças. No início, fizemos uma apresentação da pesquisadora responsável pela 

condução da investigação, da outra pesquisadora que estava gravando e das crianças. 

Ainda durante a conversa, perguntamos sobre o que gostavam de fazer e se costumavam 

ir à biblioteca, lugar onde foi realizada a pesquisa. 

Pesquisadora - Qual a brincadeira que vocês mais gostam? 
Ana - Batata quente! 
Ricardo - Lego. 
Gustavo – Lego. 
Alessandra - Eu gosto de brincar de boneca. 
Adriana - Eu gosto de brincar de ler. 
Ana - Eu gosto de brincar de tudo. 
Luciana - Eu gosto de brincar de gato mia. 
Pesquisadora - Vocês vêm muito nessa sala? (A pesquisa foi feita na sala da 
biblioteca) Adriana - Bastantes dias. 

 

Nesse dia, estávamos com sete crianças, esse número não é o correspondente a 

turma inteira, mas para podermos realizar a leitura dos dois exemplares do livro 
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disponíveis, gravar todo o processo e analisar as interações, o grupo foi dividido em 

dois, cada um com um exemplar do livro. 

Algo que chamou a atenção, no começo da apresentação do livro, é que as 

crianças já o conheciam, pois o tinham na sala de aula. 

Esse livro a gente tem igual lá na sala. 
Pesquisadora – Que legal! Que bom saber que vocês têm esse livro lá 
na sala. 
Ricardo - Tem. 

 

Mesmo com essa informação, queriam o conhecer como eles iriam interagir com 

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

também por seus gestos e pela maneira como manipulavam o livro, que 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? 

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. 
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Alessandra interrompe falando mais alto - Olha aqui! Olha aqui! (Ela aponta para a 

página em que aparece a cama da Ninoca. Ela abre a coberta em forma de aba e diz: 

Achou! Ela está se referindo ao urso que está escondido, embaixo de uma aba em 

forma de coberta colorida, na cama de Ninoca. Alessandra repete a mesma ação e fala 

três vezes). 

 

 (Alessandra, Ana e Maria) muitas mãos estão sobre o livro e Alessandra vai à aba da 
árvore de Natal que ao puxar aparecem pontos luminosos, como se fossem luzes, e 
canta alto: “É Natal, é Natal.... lalalala!” 

 

Adriana, Gustavo e Ana viram a aba que mostra a calcinha da 
pata. 
Adriana - É a calcinha dela! 

 

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. 
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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 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. 

 
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.  Houve, também, 

interação por ajustamento quando as crianças influenciaram-se mutuamente.  
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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. 

 
 

5.2.2 Análise do encontro com o livro “A girafa que cocoricava” 
 
 
 

No encontro com o livro “A girafa que cocoricava”, estavam presentes apenas 

cinco crianças, naquele dia não estavam presentes duas meninas, um menino e outro não 

quis participar. Quando conversamos com as crianças as deixamos à vontade para 

participar ou não da pesquisa. 

 Assim nesse encontro, começamos pela contação da história. Para que 

pudéssemos verificar o quanto poderia ser diferente com o conhecimento prévio da 

história e sem esse conhecimento. 

 As falas elencadas, logo abaixo, demonstram no período da contação da história 

o quanto as crianças interagiram com o livro. Foi possível verificar que elas prestaram 

atenção às imagens, fazendo suas próprias leituras daquilo que estavam observando. Foi 
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importante perceber que em meio à leitura da história também surgiram outros 

significados, que não estavam escritos ali, mas foram colocados devido à observação da 

imagem. Esses trechos, do mesmo modo, deixam claro que é preciso deixar as crianças 

interagirem com o livro, não importando se naquele momento terá alguém para lhes 

contar a história, pois, a partir daquilo que elas observam no livro, buscam explicações 

em suas vivências. Dar esse tempo para fruição, dá a eles a possibilidade de enxergar 

para além daquilo que está posto nos textos verbais, aprender a ler não só o que está 

escrito. 

 Assim, os trechos que seguem também contribuíram para entendermos o regime 

de interação que mediou essa relação entre o livro e a criança. 

 
 

Pesquisadora - A girafa que cocoricava. 
Todos começam a “cocoricar”. 
Pesquisadora - Girafa faz cocoricó? 
Ana - Aponta para capa do livro, no topo da cabeça da girafa e diz: “É que ela 
tem uma coisinha aqui.” 
Pesquisadora - O que é isso? 
Ana - É um cabelinho... cabelinho de... 
Maria - De galo! 

 

Alessandra - Nossa! 
Maria - Como um galo. 

 

Pesquisadora - Todos os animais na floresta dormiam. Shiiiiii... Sonhando seus 
sonhos de bicho, roncavam, rosnavam.  Quando o sol, apareceu o galo da 
floresta despertou e voou para o galho mais alto estufou o peito e...  
Todos - Fazem cocoricó. 
Pesquisadora - Ele estava tentando fazer isso, espichou o pescoço, abriu bem o 
bico, mas aí quando ele conseguiu, saiu um RORRR!! 
Maria - De girafa? 
Pesquisadora - Quem faz esse som? 
Maria - A girafa. 

 

Maria e Adriana fazem um gesto com a mão, como de uma tromba, e pronunciam 
sons na tentativa de imitar o ruído do elefante. Logo, Ana repete o gesto e o som. 

 

Viro a página e a dobradura que aparece é a da girafa. 
Adriana - Uau! 
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Maria - Pega o livro e começa a brincar. Quando chega a página do galo ela 
segura em cada mão bem no meio das páginas e abre e fecha o livro simulando o 
galo batendo as asas. E ela diz: “Ele está voando.” Ela faz mais rápido e mais 
devagar. E diz: “Se eu faço rápido, ele fecha”. 
Pesquisadora - Será que outro bicho se movimenta assim? 
Maria - Vai até a página do papagaio e faz o mesmo movimento. E depois procura 
nas outras páginas, mas como não acha acaba fechando o livro. 

 

Sérgio e Adriana vão virando as páginas, cada um vira uma vez. Ao virarem a 
página do leão, observam que há uma cavidade em sua boca e colocam a mão lá 
dentro. Adriana vira a página e aparece o elefante.  Sérgio faz o som do elefante 
e Adriana descobre que nesse também pode-se colocar a mão dentro da boca do 
elefante. Sérgio também coloca e alisa a tromba do elefante que está sendo 
projetada para fora da página. 

 

Ana - Aponta para o livro em direção a cabeça da girafa, que está sendo projetada 
para fora da página e diz: “Agora ela voltou ao normal” (ela estava se referindo a 
característica de crista que havia na cabeça da girafa, na capa, e agora não tem 
mais.) 
Maria - Toca na cabeça da girafa para mostrar que não está mais do mesmo jeito. 
Alessandra - Ela voltou do jeito que ela estava. 

 

Adriana está na página em que o pescoço da girafa está projetado para fora da 
página, ela alisa o pescoço e quando chega ao topo da cabeça da girafa diz: 
“Estou no topo do mundo”. 
Adriana - Estou subindo de escadinha no pescoço da girafa. 
 

 
 

Essa interação pelo contato é típica de um dos regimes de interação. O regime 

que predominou foi o do ajustamento, pois a todo o momento as crianças tentavam, por 

meio do contato com as figuras pop-up, interagir com o livro. 

O livro sugere novas formas de pensar em coisas que normalmente não 

pensamos. Por mais que fosse um livro pop-up e, na verdade, não exigisse a interação 

que um livro de abas ou de texturas convoca, as crianças inventaram meios e formas 

para colocar a mão, fazer com que a figura interagisse. 

A partir desse comportamento, de não apenas ficar a espera da surpresa, no 

deslumbramento que o livro pop-up normalmente traz às crianças, elas se apropriaram 

dele pela tatilidade. Uma convocação que pode ter emergido da configuração do livro, 

pois suas imagens em pop-up eram bastante grandes e rompiam com o tradicional 

formato do livro. Esse regime prevaleceu não por ser um livro que as crianças não 
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estavam habituadas, que elas não conheciam, mas por esse levar as crianças a 

produzirem sentidos diversos. 

Igualmente, é interessante notar que tanto nesse encontro como no outro, do 

livro “Feliz Natal, Ninoca!”, quando as crianças são agrupadas para interagir com o 

livro, aparecem falas que podem contribuir para pensarmos a interação em conjunto. 

 

As meninas Alessandra, Ana e Maria demoram para se ajeitarem, elas queriam folhar 
sozinhas os livros. Logo converso com elas. Elas acabam pegando a mesma ideia de 
Sérgio e Adriana e cada uma vira a página uma vez. Ana mostra muitas vezes que está 
inconformada com a situação. Alessandra tenta ler tudo que está escrito nas páginas e 
as meninas do seu grupo começam a ficar impacientes. 

 

Adriana -  Ia ser mais legal se tivesse um livro da girafa para cada um! 

 
É possível evidenciar, também, que o regime do ajustamento esteve presente 

quando as crianças tiveram que encontrar meios de poder ver o livro, mesmo sendo 

disponibilizados apenas dois livros para cinco crianças, nesse encontro. 

Esse ajustamento ocorreu de forma não tão conflituosa, mas foi bastante sentido 

pelas crianças. Tanto que uma das meninas acabou relatando que seria melhor se cada 

um tivesse um livro. 

Ficamos nos questionando em meio a esse pensamento da menina, pois se cada 

um estivesse com um livro, quem sabe quais os regimes de interação poderiam se 

intercambiar nessa relação. Em grupo compartilhamos nossas ideias e nossos gostos, 

mas esses podem ou não serem aceitos e talvez tenhamos que aceitar aquilo que 

normalmente não é comum a nós. 

Pensando de outra maneira, essa possibilidade de ver o livro em grupo traz 

novas buscas, pode trazer também a busca daquele que, por meio de sua fala, manipula 

o outro para fazê-lo querer aquilo que ele quer. Mas é justamente essa alternância dos 

regimes de interação que tornam o cotidiano dinâmico. Que nos faz buscar novas 

possibilidades ou até mesmo a não buscar, dependendo do sentimento que é despertado 

em cada um dos actantes envolvidos. Nada está pré-estabelecido e aquilo que 

predeterminamos nem sempre é o resultado final que esperamos. 

 Um fato que chamou a atenção foi quando uma das meninas, após a 

pesquisadora terminar de contar a história pediu para recontar, mas da maneira dela:  
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Ana - (Começa a contar a história) Uhhhh, o galo cantarolou e fez o som de girafa 
como ele podia imaginar um som de girafa em um galo. (Ela deixa o livro bem aberto 
e levanta para mostrar). Olha o som da zebra em um galo como que poderia ser? Um 
som de galo numa girafa como poderia ser? 
Ana - O leão saiu um som assim “onnnn” E a cobra saiu um som de ramster. (Ela vira 
o livro para mostrar as ilustrações para os colegas) 
Maria - Só girafa com girafa consegue se comunicar. 
Ana - Mostra a página do livro e diz: “Minhoca com som de elefante e elefante com 
som de minhoca.” 
 
Todos ficam em silêncio. 

 
 A partir desse modo da menina recontar a história, foi possível verificar que ela 

utiliza algumas expressões da mesma maneira que a pesquisadora utilizou. Como não 

sabe ler, improvisou e lembrou-se de alguns fatos juntando com aquilo que na hora lhe 

pareceu cabível à história. Nesse caso, temos a predominância do regime de 

programação, quando, na verdade, parecia que ela estava contando a sua própria 

história, há indícios que mostram que ela tenta seguir o mesmo caminho da 

pesquisadora. Como, por exemplo, mostrar o livro para os colegas e fazer perguntas, 

que ela mesma respondia, com os trejeitos da pesquisadora. Ela se utiliza de uma 

estratégia pronta a ser seguida, que não admite acidentes, tanto que ela não deixa os 

colegas responderem ou falar qualquer coisa. Tudo é feito com uma regularidade 

própria, mas isso não quer dizer que é um comportamento ruim, ao contrário, mesmo 

ela seguindo um modelo, teve que tomar essa primeira iniciativa, o que já demonstra um 

ato que foge do habitual. Poderíamos dizer que ela flutua entre os dois regimes o da 

programação e do acidente. 

 A partir do excerto abaixo, será descrita uma situação que não estava proposta 

na pesquisa, mas acabamos por comentá-la, já que as crianças mostraram uma outra 

maneira de interagir com o livro. Essa inclusão é mais a título de curiosidade, pois os 

livros não passaram por análises nem por uma leitura mais atenta, mas serve para que 

possamos entender como se dá essa relação mais individual.  

 

As crianças insistiram até que deixamos que cada um pegasse um livro na biblioteca e 
depois disso os levaria para sala. 

 

A primeira a pegar um livro foi Alessandra. Um livro da coleção da Ninoca, com 
abas. Ela tenta ler e mostra para câmera toda vez que abre uma aba do livro. 
Mesmo Alessandra sabendo ler, ao passar as páginas o que lhe interessa é abrir as 
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abas e saber o que está escondido. Ela abre a aba, diz o que está posto ali, sua cor e 
quantidade. Quando a aba tem algo escrito, aí sim ela se utiliza da leitura verbal 
para entender. 

 

Maria- Pega um livro que mostra como fazer objetos em massinha de modelar, mas 
não há massinhas, apenas um rolo (aqueles de amassar) de madeira pequeno e ela 
vira as páginas e passa o rolo como se estivesse amassando a massinha. 

 
 Por mais diferente que possam ser essas duas experiências, acima descritas, elas 

estão sob o mesmo regime de interação, o da programação. A primeira percorre um 

caminho já programado no livro, não se preocupa em notar nada além do que se esconde 

abaixo da aba. Quando abre a aba, o que está ali colocado não promove surpresa, apenas 

o descreve e segue em frente. A segunda abre o livro e vira as páginas com tanta rapidez 

e regularidade em seus movimentos que é provável que ela nem tenha percebido as 

cores utilizadas no livro, justamente pelo “rolo de massa” que o acompanhava. Algo que 

se pode salientar, nessa segunda situação, é que parecia que a menina estava 

imaginando como seria amassar a massinha de modelar com aquele rolo. Mas o 

movimento era de forma tão linear que ela virava a página e rolava o rolo por cima, logo 

fazia o mesmo novamente, esse exercício deixa ainda mais característico o seu 

comportamento. 

 Outro destaque, que gostaríamos de fazer, diz respeito aos dois próximos trechos 

descritos abaixo: 

Adriana - Ela agora folheia o livro e é um pop-up. Toda vez que passa uma página, ela 
se surpreende e fala o nome da figura que aparece, em tom mais alto.  
Pergunto para Adriana - Esse livro lembra alguma coisa? 
Adriana - Sacode a cabeça negativamente. 
Maria - Se lembro. 
Pesquisadora - Lembra o quê? 
Maria - Lembra aquele ali. (Aponta para o livro A girafa que cocoricava, que 
acabamos de ver). 

 

Sérgio - É o único que não pega um livro-brinquedo (conforme explicitado nessa 
pesquisa) e se detém a olhar as figuras de um almanaque, muito grande, de histórias. 
Ele se senta separado das outras crianças, em uma pequena poltrona no outro lado da 
sala, e permanece com aquele livro até irmos para sala, enquanto as outras crianças 
trocam várias vezes de livros. 
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 Essas duas situações, diferentes das outras apresentadas, não parecem possuir 

similaridades, mas as duas estão no regime do acidente. Isso ocorre porque na primeira, 

a menina se surpreende com as figuras em pop-up, esse fato foi percebido na sua 

expressão, na vontade em dizer o nome do animal em voz alta. Ela está tão envolvida 

com o livro que, mesmo quando faço a pergunta sobre se aquele livro lembrava algo 

para ela, no momento ela não consegue me responder. Mas a outra menina, que nos 

observava, responde e mostra o livro com o qual interagimos anteriormente (A girafa 

que cocoricava). 

 Quando passamos para outra situação, estamos também no regime do acidente, 

pois enquanto todos da turma optavam por pegar livros-brinquedo, o menino optou por 

um livro mais clássico e de grande volume. Nesse aspecto, podemos evidenciar o 

regime do acidente. No entanto, se pensarmos no lugar em que estávamos (biblioteca da 

escola), onde esse menino se sentou e o modo como ele faz de conta que lê, poderíamos 

dizer que ele está agindo conforme o regime da programação, nos mostrando um 

comportamento estereotipado de alguém que está lendo, um comportamento adulto. 

 

5.2.3.  Análise do encontro com o livro “Na floresta do bicho-preguiça” 
 
 
 Nesse encontro, estiveram presentes cinco meninas. O grupo todo era de 

meninas, o que foi motivo de brincadeira quando entramos na biblioteca. O livro para 

interação era “Na floresta do bicho-preguiça”. Como no primeiro encontro, contamos a 

história e depois interagimos com o livro, e no outro, fizemos o contrário, pensamos que 

seria interessante que os participantes escolhessem como seria dessa vez. Perguntamos a 

elas o que preferiam e decidiram, então, que a pesquisadora contaria a história e depois 

elas poderiam interagir, mas, dessa vez, só havia um livro12 para interação, o que deixou 

o encontro um pouco mais conturbado. 

 Nesse encontro, vivenciamos algo inusitado. Como foi escolhido ler primeiro a 

história, traçamos um percurso que se mesclou ao outro enquanto virávamos as páginas. 

 Traremos alguns excertos, abaixo, para depois exemplificar os regimes 

envolvidos: 

 

                                                 
12  A pesquisadora tentou conseguir outro exemplar do livro, mas por causa de uma greve nos correios, 
não foi possível a chegada desse para a data. O livro foi encomendado, pelo menos, dois meses antes da 
data a ser feita a pesquisa. 
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Ana - Vai aparecer um gorila! 
Alessandra - Uma floresta! 
Todas olham com admiração para a paisagem em “3D”. 
Adriana - (Faz o trajeto do rio com o dedo) Eu vou nadar, eu vou nadar! 

 

Alessandra - E virou uma floresta! 
Todas fazem expressão de surpresa e dizem: “Nossa!” 
Alessandra - Tem mais do que antes. 
Laura - Não, não, não. 
Alessandra - Uma máquina cortadora! 
Adriana - Brinca com os dedos no topo das maiores árvores e diz: “No topo, no topo, 
uau!” 

 
Ao ver as expressões das crianças, a cada passagem de página, não foi difícil 

perceber que ficavam admirados com as figuras que saltavam das páginas e construíam 

uma floresta colorida. Antes de começar a contar a história, o regime de interação que 

predominava era o do acidente. Pois não havia nada descrito no livro sobre ser pop-up e 

nem mesmo a pesquisadora havia citado algo sobre isto. 

Quando já estávamos sabendo do que se tratava o livro e que a história começou 

a ser contada, outra rota foi tomada, pois a história trazia um percurso a ser seguido 

através da pergunta: E o bicho-preguiça, você consegue vê-lo? A cada passagem de 

página era um misto de dois regimes de interação: a programação e o acidente. Ao 

percorrer as páginas, procurando o bicho-preguiça, estávamos percorrendo um caminho, 

um trajeto pré-determinado, que era encontrar o animal. Mas, ao mesmo tempo, 

testemunhávamos verdadeiras surpresas em torno das construções pop-up. 

Nem todos os livros pop-up vão trazer à cena o regime do acidente, a interação 

vai depender de como será mediado esse contato ou mesmo se o pop-up tocará a criança 

no sentido de deixá-la surpresa. 

Nesse encontro foi possível perceber que o regime do inesperado, do puro risco, 

esteve presente a cada troca de página, pela empolgação em ver surgir àquela bela 

floresta ou mesmo pela tristeza em ver que ela havia desaparecido. Mas, além dessa 

constatação, foi possível observar, como descrito anteriormente, que essa procura pelo 

bicho-preguiça, construída na contação de história, nos levava a um caminho também 

cruzado pela surpresa. 

Ao pensar nesses dois modos de interação, poderíamos dizer que o regime do 

ajuste esteve presente tanto durante a interação das crianças com o livro-brinquedo 

quanto na contação da história. Isso porque para que nos adaptássemos aos dois 
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caminhos foi preciso ajustamento e, em alguns momentos, percorrer a procura, mas 

também nos deixar levar pelo inesperado. 

 Ao apresentar os próximos excertos, acreditamos poder mostrar como o 

professor também pode manipular essa interação:  

 

Pesquisadora - E agora? (Virando a página) 
Ana - Tá com pouquinha árvore! 
Pesquisadora - Está com menos árvores do que antes? 
Ana - Tá com pouquinha árvore aqui. (Aponta para uma parte onde já não há mais 
árvores em “3D”) 
Adriana - Tem uma máquina pegando e colocando. (Com a sua mão faz um formato de 
garra igual aquela que aparece no livro) 

 

Pesquisadora - (Vira a página) Mas aconteceu alguma coisa diferente? 
Ana- Aconteceu, tem pouquinha árvore. 
E tem mais alguma coisa? 
Alessandra - Estão cortando as árvores. 

 

Pesquisadora - Mas aconteceu alguma coisa com a cor da página. 
Maria- (Faz uma cara de desolação) Era verde! 

  

 Muitas vezes, a pesquisadora tentava desviar o olhar das crianças para outras 

partes do livro, que ela julgava serem importantes. Frequentemente, assumimos tal 

comportamento e nem nos damos conta. O regime de interação por manipulação é 

justamente esse comportamento de querer que o outro queira ver aquilo que nós 

queremos. Esse pode se dar de diversas formas como, por exemplo, por meio da 

provocação, quando se faz uma pergunta com o intuito de um desafio do tipo “quero ver 

se vocês sabem”. Mesmo com essa intencionalidade foi, ainda, possível perceber que as 

crianças respondiam à pergunta, mas logo voltavam  para outras características do livro. 

 A última parte a destacar desse encontro diz respeito à procura do bicho-

preguiça, que acabou deixando nas crianças a certeza de que sempre que virássemos a 

página lá estaria o bicho-preguiça. Isso pode ser observado no fragmento destacado 

abaixo: 

 

As meninas falam que na aba há um moço e ele está colocando as sementes. 
Laura - Ele está ali. (Aponta para o bicho-preguiça em um dos brotos) 
Lívia - Ele ainda está ali. (Refere-se ao bicho-preguiça) 
Adriana - (Aponta) Estou vendo ele aqui. 
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Ana - Bicho-preguiça medonho! 
Pesquisadora - Porque medonho? 
Ana - Ele está sempre em algum lugar quando a gente passa a página. 

 
 Assim, experimentamos três regimes de interação que mediaram nosso encontro 

com o livro. Algo que gostaríamos de salientar é que os regimes de interação que 

ocorreram durante esses encontros podem ser diferentes em outros grupos, uma vez que 

dependem de como os actantes interagem em determinados contextos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Essa pesquisa buscou entender como se dá a interação da criança com o livro- 

brinquedo a partir do referencial teórico da semiótica discursiva enfocando os quatro 

regimes de interação propostos por Landowski (2009). Foi realizado um levantamento 

das premiações da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), na categoria 

livro-brinquedo e dentre os livros premiados foram selecionados três: “A Girafa que 

cocoricava”, “Feliz Natal, Ninoca” e “Na floresta do bicho-preguiça”. Os critérios de 

seleção envolveram, também, a acessibilidade aos livros, a adequação das narrativas à 

faixa etária das crianças de educação infantil e diferentes possibilidades de interação 

propiciadas pelas técnicas de engenharia de papel.  Para entender a produção de sentido 

nos livros-brinquedo foi realizada uma análise semiótica de cada um deles, enfocando o 

que e como eles se mostram, bem como os sentidos que são convocados na sua leitura.  

A investigação, baseada numa abordagem qualitativa de pesquisa, envolveu um estudo 

exploratório com um grupo de crianças de educação infantil para entender como elas 

interagem com o livro-brinquedo. As análises dos livros mostraram características 

apresentadas de diferentes modos que remetem a estranhamentos e surpresas. As falas 

das crianças evidenciaram as alternâncias entre os regimes de interação e sentido.   

 
 

6.1. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 

Na leitura de “A Girafa que cocoricava”, constatamos uma contradição entre a as 

figuras dos animais e suas onomatopeias, tanto por elas não representarem os animais 

aos quais estão se referindo quanto pela intensidade do som que cada animal projeta, 

criando um estranhamento pela desproporcionalidade entre o som emitido e o tamanho 

de seu emissor. 

No encontro das crianças com o livro “A girafa que cocoricava”, começamos 

pela contação da história para que pudéssemos verificar o quanto poderia ser diferente 

com o conhecimento prévio da história e sem esse conhecimento. O regime de interação 

que predominou foi o do ajustamento, pois a todo o momento, durante a leitura da 

história, as crianças tentavam, por meio do contato com as figuras pop-up, interagir com 
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o livro. É possível evidenciar também que o regime do ajustamento esteve presente 

quando as crianças tiveram que encontrar meios de poder ver o livro. 

Após a pesquisadora ler a história, uma das crianças a reconta utilizando 

algumas expressões do mesmo modo que a pesquisadora usou. Nesse caso, temos a 

predominância do regime de programação, quando, na verdade, parecia que ela estava 

contando a sua própria história há indícios de que tenta seguir o mesmo caminho da 

pesquisadora ao mostrar o livro para os colegas e fazer perguntas com os trejeitos da 

pesquisadora. Tudo é feito com regularidade, mas, mesmo seguindo um modelo, a 

criança teve que tomar essa iniciativa. Poderíamos dizer que, em sua interação com o 

livro, ela flutuou entre os dois regimes: da programação e do acidente. 

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 no Natal é inverno, mas 

foram apropriados para as festas natalinas brasileiras. O foco do livro não é tanto os 

presentes, mas o encontro entre amigos e a preparação deste encontro, com suas 

surpresas e guloseimas. 

Na relação das crianças com esse livro, percebemos, inicialmente, que as 

interações diziam respeito ao regime da programação, por conhecerem o livro e 

procurarem seguir um percurso regular. No entanto, um imprevisto fez com que 

olhassem o livro de outro modo. Aqui, percebemos o regime do acidente. Houve, 

também, interação por ajustamento quando as crianças influenciaram-se mutuamente.  

Na contação de história, a pesquisadora, ao propor a leitura do livro-brinquedo, 

não se deu conta de que estava propondo algo linear, regular. Após vários acidentes de 

percurso percebeu que o regime de sentido da união convocava as crianças 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. 

Na leitura do livro “Na floresta do bicho-preguiça” o que mais nos surpreendeu 

foram as formas em pop-up em formato de sanfona e os vazados, que iam ocultando as 
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árvores à medida que o desmatamento ocorria. O tema da preservação da natureza 

enfocando a floresta, como os pulmões do planeta, os animais que ali vivem, a água e os 

humanos que dependem da natureza e fazem parte dela, é enfatizado pelas cores 

utilizadas e pelo modo de apresentar e ocultar as imagens em  “3D”. Diferente dos 

outros livros, esse interroga o leitor e o instiga a participar ativamente da história, não 

só ao folhear as páginas, mas ao procurar onde está o bicho-preguiça. 

No encontro das crianças com o livro “Na floresta do bicho-preguiça”, elas 

decidiram que primeiro queriam que a pesquisadora contasse a história para depois elas 

interagirem com o livro. No entanto, houve uma mescla das duas situações. A cada 

página, as crianças ficavam admiradas com as figuras que saltavam e construíam a 

floresta. Antes de começar a contar a história, o regime de interação que predominava 

era o do acidente. 

Quando as crianças já estavam sabendo do que se tratava o livro e a história 

começou a ser contada, outra rota foi tomada, pois a história trazia um percurso a ser 

seguido. Cada passagem de página era um misto de dois regimes de interação: a 

programação e o acidente. Ao percorrer as páginas procurando o bicho-preguiça, 

estávamos percorrendo um caminho, um trajeto pré-determinado que era de encontrá-lo, 

mas, ao mesmo tempo, testemunhávamos verdadeiras surpresas em torno das 

construções pop-up. 

Muitas vezes, a pesquisadora tentava desviar o olhar das crianças para outras 

partes do livro, que ela julgava importantes. Frequentemente, nós temos esse 

comportamento e nem nos damos conta. O regime de interação por manipulação é 

justamente o comportamento de querer que o outro queira ver aquilo que nós queremos. 

Assim, durante esse encontro, experimentamos três regimes de interação que 

mediaram a relação com o livro: acidente, programação e manipulação.  

Importa ressaltar que os regimes de interação, que ocorreram durante esses 

encontros das crianças com os livros-brinquedo, podem ser diferentes em outros grupos, 

uma vez que dependem de como cada grupo interage em determinados contextos. 

 

6.2. IMPLICAÇÕES PARA EDUCAÇÃO 
 
 
 Antes de colocar ponto final nessa dissertação, é preciso destacar algumas 

questões que estiveram presentes, seja durante a fundamentação teórica, nas análises ou  
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na prática com as crianças. Sendo assim, esse capítulo busca elencar questões que 

julgamos ser importantes para o entendimento do livro-brinquedo. 

 Começaremos pela leitura de imagem 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 ser adulto, a constituição familiar, tudo isso precisa ser trazido e refletido, 

também, para dentro da sala de aula. Como Paulo Freire, Ana Mae e outros pensadores 

colocaram, a importância de se levar em 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 leitura do livro-brinquedo 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 e filhos mostrando a relevância de compreender uma imagem e não somente 

apenas enxergá-la.  

 Os encontros com as crianças possibilitaram entender como elas interagem com 

os livros-brinquedo. Não se trata de um modelo para indicar que tipos de livros vão 

proporcionar tais modos de interações, mas compreender que através das interações as 

crianças estabelecem diferentes significados e apreendem o seu próprio mundo. Foi por 

meio das interações que elas conseguiram lidar com o trabalho em grupo, fazer a sua 

própria leitura dos livros colocar em cena as suas vontades.  

As interações, analisadas nessa pesquisa, servem de base para entendermos 

como poderá ser uma contação de história com o livro-brinquedo. Proporcionar a pais e 

educadores uma visão sobre o que pode acontecer em meio a essa prática. A intenção 

foi tentar compreender o livro-brinquedo em algumas instâncias como na literatura, na 

arte, na educação e na prática com as crianças em uma escola. 

 Em todas essas instâncias buscamos mostrar aspectos importantes, qualidades e 

também alguns problemas em relação ao seu uso. Dessa forma, falar de seu uso em sala 

de aula é algo relevante nesse momento.  

Ao pensarmos em como seria feita a pesquisa com as crianças, foi preciso, 

também, considerar que não seria fácil apreender os regimes de interação em meio a 

quinze crianças, com as quais não temos o mesmo vínculo que a professora regente 
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possui. Entendemos que essa pesquisa foi apenas uma amostra, por isso um estudo 

exploratório, daquilo que pode ser feito com uma turma inteira. Mas, alguns 

procedimentos relatados podem ser úteis para a utilização do livro-brinquedo na sala de 

aula. Podemos citar, então, a leitura prévia do livro, tanto da sua história como das 

imagens, para que se possa conduzir a experiência de modo mais prazeroso, dando às 

crianças a oportunidade de produzirem seus sentidos em torno do livro. Outro fato 

importante é deixar aberta essa leitura e a programação a ser feita com os alunos, uma 

vez que o regime do acidente normalmente irrompe de onde menos esperamos.  

Atentar para o fato de que o livro-brinquedo convoca para uma experiência 

sensorial, e não deixar que as crianças o toquem com medo de estragá-lo, pode fazer 

com que uma experiência tão rica se torne uma frustração para elas. É como mostrar um 

brinquedo à criança e ela não poder brincar com ele. Pensando nisso, na hora da 

escolha, deve-se constatar se o material de fabricação do livro corresponde a idade das 

crianças que vão manipulá-lo. Para crianças menores se recomenda aqueles mais rígidos 

de pontas arredondadas, os de pano e de plástico, entre tantos outros que ofereçam 

resistência. Para crianças um pouco maiores podem ser disponibilizados aqueles mais 

frágeis, mediante conversas explicativas sobre a fragilidade do objeto. Ao oferecer 

livros-brinquedo, desde cedo para as crianças, fazemos com que elas tenham um maior 

cuidado em manuseá-los, pois acabam por ouvir falar da fragilidade, tendo, assim, mais 

cautela com eles, sem deixar de aproveitar tudo que o estésico tem a lhes proporcionar. 

 

6.3. DESDOBRAMENTOS 
 

Quanto à qualidade dos livros-brinquedo, que não foi o foco dessa dissertação, 

mas preocupa muitos pais e professores, é possível encontrar dicas de livros na 

premiação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) na tese de Ana 

Paula Mathias de Paiva (2013), onde ela analisa vários títulos dessa categoria, além de 

outras premiações comprometidas com a qualidade. Também podemos pensar em 

aspectos que qualificariam um livro, como a narrativa, que não pode ser fechada, que 

não deve trazer todas as informações para a criança, que deixe um espaço para 

imaginação e não imponha à ela uma rota a ser percorrida. Verificar se as imagens 

possuem qualidades estéticas que deem a oportunidade à criança de conhecer novas 
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formas, cores e texturas. Somando-se esses fatores mais a adequação do tema à faixa 

etária, poderemos fazer uma boa escolha quanto aos livros-brinquedo. 

Todas as questões elencadas mostram alternativas de como pode ser possível o 

trabalho em sala de aula com o livro-brinquedo. Ao começarmos a compreender melhor 

essa categoria compreenderemos, inclusive, novos modos de trabalhar com ele. 

Ao chegarmos ao fim dessa dissertação, visualizamos que conseguimos alcançar 

nossos objetivos em entender a interação da criança com o livro-brinquedo e que essa 

pesquisa pode ser o início de uma melhor compreensão sobre essa categoria que, a cada 

dia, conquista mais espaços. 

Contudo, os estudos sobre o livro-brinquedo estão apenas começando e ainda há 

que se pensar em maneiras de mediar o contato com esses livros dentro da escola. 

Também pensar em como a construção do livro-brinquedo pode ser trabalhada com as 

crianças, percebendo que elas mesmas podem construir o seu livro através do 

conhecimento de algumas técnicas. E, desse modo, entender como tais produções 

suscitam diferentes maneiras de sentir ao compreender sua categorização, seu estilo, sua 

composição poderá ser possível qualificá-las e assim oportunizar o seu entendimento. 

Entre as possibilidades de pesquisa com o tema livro-brinquedo, a produção dos 

mesmos instiga a investigação desta pesquisadora. Tanto as técnicas para a dobra do 

papel como as maneiras de se contar uma história pelos sentidos poderão produzir um 

trabalho que agrega outras áreas do saber, dando estímulo ao conhecimento para além 

das disciplinas mais estruturadas. 
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ANEXO I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezados Pais: 

 Estou desenvolvendo uma pesquisa de Mestrado no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Faculdade de Educação da UFRGS, orientada pela Prof.ª. Drª. Analice 

Dutra Pillar, intitulada Para entender o livro-brinquedo: arte e literatura na infância, 

que tem como objetivo principal entender como se dá a interação da criança com o livro 

infantil da categoria livro-brinquedo. O trabalho fundamenta-se na teoria semiótica, 

buscando analisar os regimes de interação que se podem evidenciar na relação da 

criança com o livro-brinquedo. Para o estudo será utilizada a metodologia de pesquisa 

qualitativa, abordando, por meio de observações, gravação em vídeo e transcrição do 

trabalho com as crianças. 

 Os livros a serem utilizados na pesquisa são: 

A girafa que cocoricava Keith Faulkner/ Iran de Souza (tradução) 

Feliz Natal, Ninoca! Lucy Cousins/ Elza Mendes(tradução) 

Na floresta do bicho-preguiça Anouck Boisrobert e Sophie Strady. Trad. 
Cássia Silveira  

 

Os dados desta pesquisa estarão sob sigilo ético, não sendo mencionados os 

nomes dos participantes (estabelecimento de ensino, direção, professora e alunos), nem 

sua imagem em nenhuma apresentação oral ou trabalho escrito, que venha a ser 

publicado.  

A participação do seu filho (a) é essencial para este trabalho e para isso solicito a 

sua autorização, assinada, para que a criança possa participar da pesquisa. Se no 

decorrer da pesquisa algum participante resolver não mais continuar, terá toda liberdade 

de fazê-lo, sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo.  
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Desde já, agradecemos a sua colaboração e nos colocamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

Contatos: 

� Tatiana Telch Evalte (mestranda)- tatitelch@yahoo.com.br/ 51-91586645 

� Analice Dutra Pillar (orientadora) - analicep@uol.com.br/ 51-3308660 

 

 

DELARAÇÃO 

 

Eu ____________________________________________________________________ 

(RG nº________________________) declaro que fui esclarecido (a) sobre os objetivos e 

justificativas da pesquisa “Para entender o livro-brinquedo: arte e literatura na infância” de 

forma clara e detalhada e que concordo em autorizar meu filho (a) 

____________________________________ a participar da pesquisa, bem como autorizo 

o uso das informações, preservando a identidade e imagem da criança, para fins de 

pesquisa e divulgação do projeto. 

 

Assinatura:______________________________________________ 

Local e data:_____________________________________________ 
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ANEXO II: Referências livros da premiação da FNLIJ (Tabela 1) 
 

 

ANDRADE, Giles. Girafas não sabem dançar. Trad. Eduardo Brandão. Ilustrador Guy Parker-Ress 
Engenharia de papel Corina Fletcher. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2009. 
 
BOISROBERT, Anouck; STRADY, Sophie. Na floresta do bicho-preguiça Trad. Cássia Silveira. 
Ilustrador Louis Rigaud. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 
 
COLEÇÃO ESFREGUE E CHEIRE (Jardim; Comida). Rio de Janeiro: Salamandra, 1999. 
 
COUSINS, Lucy. Feliz Natal, Ninoca! Maria Elza M. Teixeira (tradução). São Paulo: Ática, 2000. 

FAULKNER, Keith. A girafa que cocoricava. Iran de Souza (tradução) Jonathan Lambert, ilustrador.São 
Paulo: Companhia das Letrinhas, 2001. 
 
FAULKNER, Keith. Drácula: um livro abra a aba de arrepiar. José Amaro (tradução).Jonathan Lambert, 
ilustrador. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1997. 
 
HAHN, Cyril. Os três porquinhos. Eduardo Brandão (tradução). São Paulo: Companhia das Letrinhas, 
2005 
 
JUNAKOVIC, Svjetlan. Coleção Ache o bicho (Correndo a todo vapor; Está na hora de comer; Futebol, 
tênis...; Mamãe, papai...; Pintas, listras...; Tambores, Clarinetas...). Roberta Saraiva (tradução). São Paulo: 
Cosac Naify, 2004. 
 
LAYTON, Neal. A história de tudo: do Big Bang até hoje em divertidas dobraduras. Trad. Eduardo 
Brandão. Engª de papel de Corina Fletcher.São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2008. 
 
PAROT, Annelore. Quimonos.  Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2010. 
 
PAROT, Annelore. Yumi.Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2010. 
 
PINTO, Ziraldo Alves Pinto. Coleção Livro de pano do bebê Maluquinho. Melhoramentos, 1998. 
 
SCHWARTZ, Betty Ann. De um a dez... Volta outra vez. Renata Siqueira Tufano Ho (tradução). 
Ilustrador Susie Shakir. Melhoramentos, 2007. 
 
SACRÉ, Maria-José. A casa dos ratinhos. Rio de Janeiro: Salamandra, 2005 
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