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METODOLOGIA

Considerando como a interação entre o leitor e texto se inicia

com o peritexto editorial, zona de elementos paratextuais de

responsabilidade da edição, objetivamos determinar o público-alvo

dos acervos da Categoria 2 da Educação Infantil do PNBE 2014,

com base nos paratextos da primeira capa e quarta capa dos livros

de narrativas por imagens.

Os resultados apontaram a importância dos paratextos no

processo interpretativo, sugestionando, consequentemente, a quem

se direcionam as obras do PNBE 2014, uma vez que eles

estabelecem vinculações com o docente e o discente por meio de

informações implícitas e informações explícitas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo qualitativo, do ponto de vista descritivo-analítico,

utilizamos a capa e a contracapa, peritextos editoriais, das obras

Ladrão de galinhas, de Béatrice Rodriguez; Calma, camaleão!, de

Laurent Cardon; Mar de sonhos, de Dennis Nolan; e Nerina: a

ovelha negra, de Michele Iacocca, fundamentando a interpretação

nos postulados de Genette (2009).

PROJETO MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA: ANÁLISE DE INSTÂNCIAS PARATEXTUAIS EM 

OBRAS SELECIONADAS PELO PNBE

SIGLA MELL

Visamos, a partir deste estudo, contribuir para a análise de

como as atividades de leitura são influenciadas pela recepção do

leitor. Sublinhamos, diante disso, a importância de compreender as

obras como um todo, não somente o texto, realizando mediações

leitoras.

Os livros de narrativas por imagens selecionados para os

acervos da Categoria 2 dialogam tanto com o professor quanto

com o aluno, evidenciando a mediação em sala de aula como

fundamental para a aproximação entre o futuro leitor e o universo

literário. À vista disso, no âmbito escolar, a interpretação das

mensagens paratextuais se torna relevante para a receptibilidade.

Figura 1 e Figura 2. Ladrão de galinhas, de Béatrice Rodriguez.

Figura 3 e Figura 4. Calma, camaleão!, de Laurent Cardon.

Figura 5 e Figura 6. Nerina: a ovelha negra, de Michele Iacocca.

Figura 7 e Figura 8. Mar de sonhos, de Dennis Nolan.


