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Analisar a relação entre crianças e elementos 

paratextuais, bem como apresentar as principais 

características dessa relação e intermediar o 

entendimento sobre como se dá o uso dos 

paratextos pelos leitores para a compreensão do 

texto literário.  
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Relação entre leitores infantis e paratextos:  

análise de entrevista baseada em obras literárias 

Efetivou-se estudo qualitativo com ênfase na 

descrição, para investigar a relação do leitor com os 

paratextos. Por meio de entrevistas semiestruturadas 

foram priorizadas questões que possibilitassem o 

entendimento sobre quais elementos ajudam o leitor 

a compreender a história, se costuma prestar 

atenção nesses elementos para entender o livro e 

quais deles chamam mais a sua atenção. Cada aluno 

entrevistado pode escolher um entre dois livros da 

categoria prosa do PNBE 2014: A princesa desejosa, 

de Cristina Biazetto e A velinha e o porco, de 

Rosinha. A entrevista foi dividida em três partes, a 

primeira com questões para serem respondidas 

antes da leitura da obra, a segunda após intervenção 

do mediador sobre os paratextos encontrados no 

livro e, a última, após a leitura. A aplicação ocorreu 

individualmente com dez alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental, de modo que, com o propósito de 

comparar e interpretar as respostas, as entrevistas 

foram gravadas para posterior análise. 

Interagir com os livros e com elementos extratextuais que os compõem representa uma experiência prazerosa. Esses 

elementos, chamados paratextos, podem auxiliar na interação do leitor com a obra e auxiliar na recepção da título. A 

pesquisa é desenvolvida com base nessas questões e como resposta à necessidade de estudos que abordem 

diretamente os paratextos.  

Os leitores tendem a observar os paratextos mais 

comuns, como capa e título, sendo que os demais 

passam, geralmente, desapercebido sem a 

intervenção de um mediador.  
 

Dentre os paratextos, a capa é o que mais interfere 

na escolha do aluno, com seus componentes 

ilustração e título, chamando sua atenção e, ao 

mesmo tempo, são os elementos que o aluno 

inicialmente olha para tentar imaginar algo sobre a 

história. 
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Os resultados e considerações dessa 

investigação pretendem contribuir para a 

formação dos acervos do PNBE, assim como 

sinalizar aspectos a serem considerados na 

mediação. Os resultados viabilizam o 

entendimento sobre como o leitor interage com 

os paratextos das obras literárias e, ao mesmo 

tempo, possibilitam a percepção sobre como os 

pequenos leitores leem, considerando ou 

desconsiderando dados elementos paratextuais. 

Em geral sozinho o aluno não é capaz de olhar 

para todos os paratextos que constituem a obra e 

pensar na história, pois sem nenhuma intervenção 

a maioria se detém à capa e aos elementos que a 

compõem. Alguns folheiam o livro para ter uma 

noção, mas não atentam para os paratextos como 

orelhas e sinopse se não direcionados. 
 

Após a indicação do mediador, a maioria dos 

alunos observou as orelhas e os elementos 

escritos, como a biografia e a sinopse, 

encontrando nesses amparo para a ideia sobre a 

obra. As ilustrações da capa seguem sendo 

bastante observada, bem como as que compõem 

as orelhas. 
 

A sinopse é apontada como um dos principais 

paratextos que auxiliam no entendimento, no 

entanto apenas com a orientação do mediador 

para que o leitor observe isso, o mesmo acontece 

com a biografia.  
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