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RESUMO 

 

O estudo investigou as orientações propostas no Projeto Trilhas para a condução de rodas 

de histórias e o possível impacto desse material na prática de professoras atuando na última 

etapa da Educação Infantil. Também foi objetivo da pesquisa explorar como as docentes 

avaliam e fazem uso do que está proposto no Projeto no que se refere à atividade de leitura 

de histórias com engano. Nessa direção, duas professoras foram solicitadas a planejar e 

conduzir quatro sessões de rodas de história com seu grupo de crianças, sendo a primeira 

sem apoio do material do Projeto Trilhas. Em seguida, as docentes participaram de dois 

encontros em que puderam conhecer, discutir e se familiarizar com alguns materiais do 

Trilhas, sendo novamente solicitadas a planejar e conduzir três sessões de leitura com livros 

de literatura do acervo do Projeto. Os procedimentos metodológicos envolveram a vídeo-

gravação, a transcrição das quatro rodas de história de cada docente e a aplicação de 

entrevistas individuais semi estruturadas antes da condução da primeira roda. Ao final do 

estudo, as duas professoras foram novamente entrevistadas, dessa vez, simultaneamente, 

com vistas a identificar as suas impressões a respeito do planejamento e condução das rodas 

sem e com apoio do Trilhas. A análise do material indicou que este busca contribuir para 

melhor estruturar a prática do professor sem atribuir a ele um papel passivo.  As 

professoras, entretanto, não consideraram que o material trouxe grande diferença para a sua 

prática. Apesar disso, percebemos algumas mudanças na condução das rodas. Uma das 

docentes, por exemplo, passou a explorar mais o texto, o que tornou mais longas suas 

sessões de leitura. O mesmo ocorreu com a outra professora. Porém, neste caso, as rodas 

ficaram muito longas o que acabou sendo um elemento negativo já que muitas crianças 

passam a mostrar certo desinteresse e cansaço. Também verificamos uma maior 

preocupação das duas docentes em abordar conceitos letrados em torno do livro, tais como 

os conceitos de editora, título, capa, dedicatória, bem como um maior investimento em 

perguntas de ativação dos conhecimentos prévios e de conhecimento de mundo antes da 

leitura do texto. Durante e após a leitura também foi constatada uma maior preocupação em 

formular perguntas inferenciais. Os resultados reafirmam que o trabalho de mediação de 

leitura é algo complexo e, nesse sentido, o estudo dá subsídios para que os professores 

possam melhor refletir sobre os recursos didáticos que chegam à escola, em particular, 

sobre a atividade de leitura de histórias na Educação Infantil. 

 

Palavras-chave: Projeto Trilhas; Educação Infantil, Mediação de leitura; Literatura infantil. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The study investigated the guidelines proposed by the Trilhas Project for the conduction of 

story reading groups sessions and the possible impact of this material in the teaching 

practice by the final year of Early Childhood Education. In addition, the research aimed to 

explore how the teachers evaluate and use the recommendations of the Project in respect of 

the reading activities related to “histórias com engano”.  Two teachers were asked to plan 

and conduct four sessions of reading with their group of children, the first one without using 

the Projeto Trilhas tools. In sequence, the teacher joined two meetings, which they got 

knowledge, discussed and got familiarized with the material of the Trilhas, being invited to 

again to plan and lead three sessions of reading with literature books belonged to the project 

collection. The methodological procedures involved the recording, the transcription of the 

fours reading groups of the teachers and the application of individual interviews before the 

conduction of the first reading group. At the end of the study, the two teachers, were 

interviewed again, at this time, simultaneously, aiming to identify their impressions of the 

planning and conduction of tales with and without help of the Trilhas. Material review 

indicated that the Trilhas Project contributed to improve the teacher practice without 

attributing to her a passive act.  Although, the teachers don´t considerate that the material 

brought significant differences in their practice. Instead, we realized that are changes in the 

reading groups. For example, one of the teachers began to use more the text, which made 

her reading session to be longer. The same fact occurred with the other teacher. However, in 

this case the reading groups became to long, fact that turned in a negative point because 

some children lose their interest and became tired.  We also observed a bigger 

preoccupation of the two teachers to approach written concepts around the book, for 

example, concepts like publishing house, title, cover, dedicatory, and more investment in 

questions that activate previous knowledge and world knowledge before reading the texts. 

During and after the reading it found a bigger preoccupation in create more inferential 

questions. The results reaffirm that reading mediation is a complex task and, in this way, the 

study helps the teachers to think about the didactic resources that are available in the school, 

particularly, about   the activity of story reading in the Early Childhood Education. 

 

Key Words: Projeto Trilhas; Early Childhood Education; Reading Mediation; Children's 

Literature 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se discute sobre a importância da leitura para a sociedade atual e vários 

indicadores nacionais (SAEB, 2005; IDEB, 2007; INAF, 2011; Retratos da leitura no 

Brasil, 2011) e internacionais (PISA, 2012) têm apontado a dificuldade dos alunos 

brasileiros em testes de leitura.   

Recentemente, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou 

que cerca de 13 milhões de brasileiros são analfabetos e entre esses, 19.20% estão 

concentrados na Região Nordeste (Censo, 2010), local do país em que figura o maior 

número de analfabetos. O estado de Pernambuco, por sua vez, ocupou a oitava pior 

colocação no ranking da taxa de analfabetismo. 

Os dados acima nos levam a refletir por que motivo o trabalho com a Língua 

Portuguesa na escola não tem tido o esperado sucesso. Além disso, há que se considerar 

que mesmo com a melhora dos índices de alfabetização do país, um outro grande 

problema a ser enfrentado refere-se à compreensão de leitura de textos escritos.  

Dados oficiais apresentados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica – 

SAEB (BRASIL, 2005), mostram que a região Nordeste obteve a menor média em 

relação ao teste de proficiência de língua portuguesa relativo à compreensão de leitura.  

Na pesquisa citada acima, constatou-se que crianças ao final do 5º ano, tinham 

dificuldades para responder as questões de compreensão de textos propostas, 

demonstrando baixo desempenho em relação às habilidades de leitura básicas como: 

reconhecer o tema de um texto e a ideia principal; responder questões que solicitem a 

localização de informações, elaborar inferências, identificar a finalidade de um texto 

informativo, entre outras.  

Alguns autores (BRANDÃO, 2006; BRANDÃO e ROSA, 2010 a; CHARTIER, 

CLESSE e HÉBRARD, 1996; CHARMEUX, 1994; COLOMER, 2007), entretanto, tem 

enfatizado a possibilidade de que a escola comece a investir no trabalho de 

compreensão de textos escritos antes mesmo que as crianças possam ler de forma 

autônoma.  Em outras palavras, tais autores reforçam a necessidade de desenvolver as 

habilidades de leitura referidas acima já a partir da Educação Infantil. 

Concebendo a importância da leitura na rotina dos meninos e meninas da 

Educação Infantil, Brandão e Rosa (2010a) defendem, por exemplo, a atuação da 

professora como mediadora entre as crianças-ouvintes e textos literários lidos nas rodas 



 

13 

 

de história que costumam ocorrer com frequência nas salas de crianças menores de seis 

anos.  

Para as autoras, as rodas de história na Educação Infantil constituem um dos 

caminhos possíveis para desenvolver a compreensão de textos escritos dos pequenos 

aprendizes. Nesse sentido, discutem sobre como podemos aprimorar as formas de 

mediação da professora, desde a escolha dos textos literários a serem lidos nas rodas até 

a condução da conversa que se dará a partir da leitura desses textos, com vistas à 

formação de leitores que, desde cedo, se empenham em buscar compreender os textos 

que escutam. 

Em concordância com a visão dessas autoras, Colomer (2007) defende que 

“Compartilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna possível 

beneficiar-se da competência dos outros para construir o sentido e obter o prazer de 

entender mais e melhor os livros (p.143)”.  

A mesma autora assinala que esse procedimento nos permite experimentar a 

literatura em sua dimensão socializadora, fazendo com que a pessoa se sinta parte de 

uma comunidade de leitores.   Além disso, aponta que “uma das causas possíveis da 

resistência à leitura provenha da perda de leitura coletiva nas sociedades 

contemporâneas.” (COLOMER, 2007, p.143). 

Para contribuir para a formação de leitores já a partir da Educação Infantil, o 

PNBE (Programa Nacional da Biblioteca na Escola), desde 2008, tem disponibilizado 

acervos para instituições públicas que atendem ao segmento da Educação Infantil. Junto 

com as obras, o Ministério da Educação oferece às escolas e aos professores da 

Educação Infantil um catálogo com orientações a respeito dos livros selecionados pela 

Secretaria de Educação Básica. De acordo com a apresentação do catálogo de 2008, este 

material de consulta é: 

[...] importante para os que desejam proporcionar a seus alunos o acesso a 

obras literárias de qualidade, voltadas especificamente para aqueles que estão 

ingressando no mundo da escrita e da leitura. Sabemos que o contato 

sistemático com textos escritos desde os primeiros anos de escolaridade e o 

acesso a diferentes tipos de textos são condições necessárias para a formação 

dos leitores. (BRASIL, p. 3, 2008) 

 

Recentemente, temos assistido ainda a iniciativas de institutos e fundações sem 

fins lucrativos, tais como o Instituto Camargo Corrêa, o Instituto Itaú Cultural, a 

Fundação Abrinq, entre outros, visando promover o acesso à literatura infantil para 
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professores e crianças.  O Projeto Trilhas, ligado ao Instituto Natura, a ser enfocado 

neste estudo, é um desses casos.  

Embora este não seja o foco do estudo, reconhecemos que o campo da 

alfabetização e da formação de leitores tem sido alvo de disputas de interesses 

protagonizadas por organizações privadas. Por um lado, este envolvimento indica que a 

responsabilidade pela alfabetização das crianças precisa ser assumida por toda a 

sociedade, já que a aprendizagem escolar é um direito de todos. Por outro lado, 

entendemos que por vezes o debate acaba resultando na desqualificação do setor 

público, já que este não tem assegurado o sucesso na alfabetização, tal como todos 

esperamos Com isso, justifica-se, investimentos de recursos governamentais na 

iniciativa privada que, supostamente, seria mais competente para reverter os indicadores 

de insucesso na escolarização. Cabe frisar, entretanto, que iniciativas como as citadas 

acima para promover a leitura devem ser vistas com cautela, já que estas se inserem 

num contexto mais amplo e complexo que envolvem questões de gestão de recursos 

públicos,  não tratando-se, simplesmente, de decisões no campo técnico ou teórico.  

No caso do Projeto Trilhas, este pretende oferecer subsídios para que os 

professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental trabalhem com 

materiais diversificados nos eixos da oralidade, leitura e escrita. No que diz respeito ao 

trabalho com a linguagem escrita, o Projeto assume a perspectiva de “alfabetizar-

letrando” desde a Educação Infantil, tal como proposto por Soares (2010) e Brandão e 

Leal (2010). Dessa maneira, o Trilhas propõe o ensino da escrita alfabética e das 

habilidades de consciência metafonológica aliado ao trabalho de leitura e produção de 

textos.   

No eixo pedagógico da leitura, que nos interessa, particularmente, o Projeto 

Trilhas oferece um acervo de diferentes tipos de histórias infantis, classificadas em 

“histórias com engano, com repetição, com acumulação, de animais, com cartas e 

histórias clássicas”, além de poemas, parlendas, canções e histórias rimadas, buscando 

ajudar as docentes a enfrentar os novos desafios impostos no campo da formação de 

leitores na Educação Infantil. Para isso, oferece “Cadernos de orientações” em que 

apresentam títulos de histórias de autores nacionais e internacionais, classificadas nas 

categorias acima, seguidas de sugestões de atividades a partir da leitura dessas textos. 

As atividades propostas são voltadas tanto para o desenvolvimento da alfabetização 

como para o letramento das crianças. 
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Vemos, portanto, que o Projeto Trilhas pretende ajudar no planejamento das 

rodas de história, um aspecto que observações informais e pesquisas recentes 

(NASCIMENTO e BRANDÃO, 2010; NASCIMENTO, 2012) apontam como algo 

raro, se não ausente no cotidiano das instituições de Educação Infantil. 

Nesse contexto, no presente estudo buscamos investigar as orientações propostas 

no Projeto Trilhas para a Educação Infantil, voltadas para a condução de rodas de 

histórias por professoras dessa etapa inicial da educação básica. Pretendemos, ainda, 

explorar como duas docentes fazem uso desse material, ao conduzirem rodas de história 

com seus respectivos grupos de crianças.  

Mais especificamente, buscamos atingir os seguintes objetivos:  

 Analisar como o material proposto pelo Projeto Trilhas para o trabalho de leitura 

de textos literários, particularmente, das “histórias com engano”, é 

compreendido, utilizado e avaliado por professoras de Educação Infantil, ao 

conduzirem rodas de história com seu grupo de crianças; 

 Investigar a qualidade da mediação de professoras, nas rodas de história, com e 

sem o apoio dos materiais do Projeto Trilhas.  

Esperamos que esse estudo possa dar subsídios para que os professores 

mediadores possam melhor refletir sobre os recursos didáticos que chegam à escola, em 

particular, sobre a atividade de leitura de histórias na Educação Infantil. 

A seguir, apresentaremos em mais detalhes o Projeto Trilhas para a Educação 

Infantil, dando um destaque especial para os materiais que serão enfocados na presente 

pesquisa. No tópico seguinte discutiremos alguns temas relativos ao marco teórico que 

orientou a análise dos dados coletados. Nessa direção, discutimos o papel da leitura dos 

textos literários para as crianças, apontando as vantagens que esses textos podem 

proporcionar para a formação dos pequenos leitores. Em seguida, enfocamos o trabalho 

do mediador de leitura literária na escola e, em particular, nas rodas de história na 

Educação Infantil. Adiante abordamos certos aspectos do trabalho do mediador como o 

ensino das estratégias de leitura, a seleção dos livros de literatura e a organização de 

espaços de leitura. 
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2 O PROJETO TRILHAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Para dar conta dos objetivos da presente pesquisa faremos nessa seção uma 

apresentação geral do Projeto Trilhas enfocando, particularmente, as orientações dadas 

aos professores para o trabalho de leitura de textos literários, em especial, das histórias 

com engano, propostas no Projeto.   

O Projeto Trilhas a ser focalizado neste estudo foi lançado em 2009 e está 

voltado, especificamente, para a Educação Infantil. Conforme anunciado numa carta da 

apresentação encaminhada a várias instituições escolares que receberam o Projeto 

Trilhas em 2010, este tem a intenção de beneficiar tanto crianças de 4 a 6 anos de idade, 

quanto professores dessa etapa inicial da Educação Básica. 

Ainda segundo as informações da carta assinada por Beatriz Cardoso, presidente 

da Comunidade Educativa (CEDAC), o Trilhas foi supervisionado por Ana Teberosky 

no âmbito do Programa Crer para Ver, uma iniciativa da Natura Cosméticos e da 

própria CEDAC. Na ocasião, o material do Projeto Trilhas foi entregue a 310 

municípios brasileiros, atingindo um total de 15.245 professores/diretores e 309.684 

crianças de escolas públicas, com vistas a apoiar o trabalho dos professores, no campo 

da leitura, escrita, oralidade e produção de textos. O Trilhas também traz sugestões para 

a gestão do trabalho junto aos professores a partir de algumas atividades recomendadas 

em determinados cadernos, como veremos mais adiante. 

Em 2010, o Projeto Trilhas foi adaptado para ser utilizado por professores e 

crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental, numa parceria entre Ministério da 

Educação (MEC) e a Natura. Com isso, segundo o site do MEC, cerca de 130 mil 

professores que trabalham na alfabetização de crianças de seis anos de idade foram 

favorecidos pelo Projeto, sendo contempladas 90 mil escolas públicas com os materiais 

oferecidos pelo Projeto Trilhas, com o objetivo de reforçar a aprendizagem da leitura e 

da escrita de 3,9 milhões de estudantes do primeiro ano do Ensino Fundamental. 

A esse respeito vale refletir por que o material do Projeto Trilhas não foi 

também distribuído pelo MEC para instituições de Educação Infantil, já que em seu 

formato original ele estava destinado para esse nível da Educação Básica. Entendemos 

que, possivelmente, tal decisão está relacionada à polêmica em torno do “alfabetizar ou 

não” na Educação Infantil.  



 

17 

 

Tal como indicado por Ferreiro (1985), esta é uma discussão muito antiga no 

campo da educação de crianças menores de seis anos. Mais recentemente, alguns 

autores (SOARES, 2009, BRANDÃO e LEAL, 2010) tem defendido a posição de que 

os pequenos devam ter acesso tanto a atividades de introdução ao sistema de escrita 

alfabética e suas convenções, ou seja, a alfabetização, como as práticas sociais de uso 

efetivo da leitura e da escrita, o letramento. Assim, não faz mais sentido pensar na 

existência de um tempo exato em que a criança deveria iniciar o seu processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita. Ao contrário, entende-se que esse processo tem 

início desde o momento em que a criança começa a vivenciar as práticas sociais 

mediadas pela escrita que ocorrem dentro e fora do espaço escolar.  

Nesse contexto, alguns especialistas (por exemplo, SOARES, 2009; BRANDÃO 

e LEAL 2010; MORAIS, 2012; MORAIS e SILVA, 2009) têm argumentado a favor da  

perspectiva do alfabetizar letrando já na Educação Infantil. Essa posição, porém, não 

tem sido assumida pelo MEC para a etapa da Educação Infantil. As recentes Diretrizes 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), por exemplo, claramente 

enfatizam o letramento nesta etapa, em detrimento de objetivos voltados para o eixo do 

trabalho com a alfabetização. Assim, a decisão de “adaptar” o Trilhas para o primeiro 

ano do Ensino Fundamental e não distribuir o material para as instituições de crianças 

menores de seis anos,certamente, não foi por acaso. 

Como já foi dito, nesta pesquisa, iremos nos deter na análise da versão original 

do Projeto Trilhas.  Ou seja, no material voltado para as crianças de 4 a 6 anos de idade 

da Educação Infantil que, como se pode constatar, propõe atividades tanto no eixo da 

alfabetização como no eixo do letramento e da oralidade.  Assim, de acordo com o 

Projeto:  

(...) antes de as crianças serem capazes de ler e escrever por conta própria, elas 

estão aptas a ouvir, a pensar sobre o texto e sobre o sistema de escrita. Ao 

conversar sobre os livros com as crianças, abrimos uma porta para que elas se 

familiarizem com os textos e, pouco a pouco, ganhem liberdade no universo da 

leitura e da literatura. Por outro lado, ao propor situações em que as crianças 

joguem com a linguagem, contribui-se para que elas pensem sobre a escrita 

das palavras, considerando sua grafia e sua sonoridade e possam refletir 

sobre a dimensão fonológica da língua (Caderno de Apresentação, 2009, p.07, 

grifos nossos). 
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2.1 Esquema geral dos materiais disponibilizados pelo Projeto Trilhas para a 

Educação Infantil 

Como se pode ver no esquema abaixo há três pastas principais: “Trilhas para ler 

e escrever”, “Trilhas para ler e escrever textos” e “Trilhas para abrir o apetite poético”, 

cada uma delas contendo alguns materiais específicos. Completam o material, o 

Caderno “Trilhas de jogos”, 10 pequenas caixas com os jogos e 3 DVDs. Vejamos: 
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acervo disponibilizado pelo Trilhas e o  DVD Trilhas de formação do leitor. A seguir 

nos deteremos na descrição desses materiais, entretanto, no Apêndice I encontra-se uma 

descrição dos demais materiais componentes do Projeto. 

 

2.1.1 Apresentação dos materiais do Projeto Trilhas utilizados no estudo 

 De acordo com o esquema geral do Projeto Trilhas apresentado acima, a pasta 1 

é composta pelo Caderno de apresentação, Caderno do diretor e o Caderno de estudos. 

A seguir, focamos nossa atenção no primeiro e terceiro Cadernos. Informações sobre o 

segundo Caderno estão disponíveis no Apêndice 1. 

 

2.1.2 O Caderno de apresentação  

O Caderno de apresentação como o próprio nome indica, tem como objetivo 

trazer informações aos professores e gestores e/ou coordenadores da escola a respeito do 

Projeto Trilhas. Ele destaca as intenções, os princípios e as concepções do Projeto, além 

de listar os materiais contemplados no Trilhas, explicitando o objetivo de cada um.   

O Caderno de apresentação enfatiza a importância de desenvolver a competência 

oral e escrita das crianças, através da leitura de narrativas e outros gêneros textuais. 

Assim, defende que: “Com apoio de um bom acervo de livros e de jogos com a 

linguagem, é possível trabalhar a leitura e a língua em um contexto de realidade.” 

(Caderno de apresentação, 2009, p. 07). Ainda segundo o Caderno “se o material for 

bem selecionado e usado de maneira lúdica e adequada, favorecerá que as crianças 

sejam leitoras antes de saber ler. E que ao mesmo tempo desenvolvam o prazer pela 

leitura e a intimidade com esse universo” (Caderno de apresentação, 2009, p. 08).  

Outro aspecto ressaltado no Caderno de apresentação é que não basta apenas um 

professor bem orientado e um bom livro, é preciso haver engajamento institucional no 

sentido de oferecer as condições necessárias ao ensino. Essas condições estão 

relacionadas às políticas públicas educacionais sob a responsabilidade dos gestores 

públicos, a criação de um espaço escolar adequado e estimulante e de uma sala 

dinâmica em que a língua escrita tenha lugar. 

O referido Caderno também chama a atenção para a questão da organização do 

tempo e da aprendizagem, algo que envolve, obviamente, o planejamento das atividades 

e boas intervenções. Porém, mais uma vez, o Projeto Trilhas defende que essa não deve 
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ser uma missão apenas do professor, mas, sim, de outros atores escolares (equipe 

técnica da secretaria, supervisor, diretor e funcionários).  

A maneira de organizar as crianças em sala também é outro fator apontado neste 

Caderno. Segundo sua orientação, elas podem trabalhar individualmente, em duplas, em 

pequenos grupos ou mesmo com crianças de outras salas.  Conforme é salientado, esse 

intercâmbio com crianças de outras salas, ensinando os menores ou apresentando o 

resultado do trabalho para os mais velhos, “coloca a criança no lugar de produtora de 

conhecimento e gera um efeito interessante no seu desenvolvimento”. (p.09) 

Do mesmo modo, convidar os pais para participar de certas atividades de 

incentivo à leitura com seus filhos funciona como uma estratégia interessante, como por 

exemplo, pedir para que “... leiam um livro em sala, contar uma história, fazer uma 

entrevista ou ainda assistir aos filhos expondo algum trabalho”. (p.09) 

Em suma, conforme salienta o Caderno de apresentação, no Trilhas, o professor 

é o protagonista dos eventos de estímulo à aprendizagem, mas é preciso que junto a ele 

esteja envolvido todo um sistema para apoiar o trabalho pedagógico na instituição 

escolar.   

 

2.1.3 O Caderno de estudos  

Buscando contribuir para os processos de aprendizagem das crianças, o Caderno 

de estudos tem a finalidade de aprofundar os conteúdos das atividades propostas nos 

Cadernos de orientações presentes tanto na pasta 2 – “Trilhas para ler e escrever textos”, 

quanto na pasta 3 – “Trilhas para abrir o apetite poético”. 

De modo geral, o Caderno de estudos enfatiza a intencionalidade pedagógica e a 

importância do planejamento, concebendo-o como a principal ferramenta do professor, 

que precisa ter clareza dos objetivos das atividades a serem realizadas, sendo capaz de 

antecipar os desafios lançados às crianças.  

Os dois Cadernos de estudos englobam alguns aspectos em comum. Assim, nas 

primeiras páginas ambos introduzem os Cadernos de orientações presentes nas pastas 2 

e 3, referidas acima, esclarecendo a importância de trabalhar com  textos narrativos e 

poéticos, bem como de promover reflexões acerca das características desses gêneros 

literários.   

Na pasta 2 “Trilhas para ler e escrever textos”, são privilegiados os textos 

narrativos associados aos Cadernos de orientações de diferentes tipos de história (com 
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engano, com repetição, com acumulação, com cartas, de animais e as clássicas), sendo 

sugeridas atividades de leitura e escrita por meio desses textos.  Já no que se refere à 

pasta 3, “Trilhas para abrir o apetite poético”, são discutidas algumas propostas de como 

podem ser exploradas as histórias rimadas, as canções, os poemas e as parlendas no eixo 

da leitura e da escrita.  

O Caderno de estudo referente à pasta 2 que nos interesse particularmente, pois 

dá ênfase ao  trabalho com textos narrativos, afirma que as histórias possibilitam a 

familiarização das crianças com certos aspectos da língua, tais como: a estrutura 

narrativa com começo, meio e fim, a linguagem metafórica, o reconhecimento da 

sonoridade das palavras com rimas, assonâncias, etc. Além disso, destaca que 

independente do tipo de história (com engano, com repetição ou qualquer outro tipo de 

classificação) o importante é oportunizar a escuta e a leitura de histórias em diversas 

situações, como a leitura em voz alta, a compartilhada e teatralizada, por exemplo. 

Além disso, o Caderno de estudos do “Trilhas para ler e escrever textos” salienta que é 

preciso estimular as crianças em relação à compreensão das obras exploradas, ajudando-

as a estruturar a narrativa do texto, observar as ilustrações, falar dos personagens, entre 

outras possibilidades.  

Com base nesses princípios, tanto o Caderno de estudos do “Trilhas para ler e 

escrever textos”, quanto o do “Trilhas para abrir o apetite poético” ressaltam a 

importância do planejamento para desenvolver as atividades propostas nos Cadernos de 

orientações que constam nestas duas pastas, sinalizando que a professora precisa 

conhecer bem os conteúdos e as atividades a serem trabalhadas, bem como avaliar a 

aprendizagem das crianças. Tudo isso, segundo os referidos cadernos, irá favorecer o 

planejamento e a tomada de decisões das próprias professoras. Tal posição indica que o 

material não pretende prescrever todos os passos que o professor deveria seguir em seu 

trabalho pedagógico, valorizando a autonomia e a capacidade de reflexão de cada 

docente. 

 No caso da pasta “Trilhas para ler e escrever textos”, por exemplo, importa que 

a docente saiba o que falar das histórias sugeridas nessa pasta, das ilustrações das obras 

trabalhadas, das ações e intenções dos personagens, da estrutura da narrativa, entre 

outros. Enquanto que, na pasta 3, “Trilhas para abrir o apetite poético,” é preciso saber 

que poema escolher, como recitar e para que recitar, entre outros aspectos.  
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2.1.4 Os Cadernos de orientações  

 Como pudemos verificar no esquema geral do material do Projeto Trilhas, os 10 

Cadernos de orientações estão distribuídos em duas pastas: Trilhas para ler e escrever 

textos (pasta 2 com seis Cadernos) e Trilhas para abrir o apetite poético (pasta 3 com 

quatro Cadernos).  

 Todos os Cadernos trazem sugestões de propostas didáticas sobre como se pode 

trabalhar com diferentes tipos de história, no caso da pasta 2  (histórias com engano, de 

repetição, rimadas, de acumulação, de animais, com cartas), e  com histórias rimadas, 

poemas, canções e parlendas, no caso da pasta 3. 

 Além disso, os Cadernos de orientações referentes às pastas 2 e 3 defendem que 

ouvir histórias por um adulto é prazeroso para as crianças e, na visão do Projeto, as 

instituições de Educação Infantil deveriam investir nessa proposta  com mais 

frequência, fazendo com que essa prática se torne parte da rotina diária dos pequenos. 

 Assim, é explicitado por um dos Cadernos de orientações que: 

As crianças percebem e valorizam o fato de alguém reservar, periodicamente, 

um tempo especial para se dedicar completamente a elas, sob a mediação da 

literatura. Elas sentem prazer em acompanhar a narração de um 

acontecimento e procuram, na própria linguagem, pistas para melhor 

compreender cada evento. Aprendem a confiar na palavra, à medida que 

descobrem indícios que lhes permitem realizar antecipações e levantar 

hipóteses sobre o acontecimento narrado. Experimentam, enfim, o poder das 

palavras intencionalmente ordenadas para comunicar algo. (CADERNO DE 

ORIENTAÇÕES – HISTÓRIAS RIMADAS, 2009, s.p.) 

 

De modo geral, todos os Cadernos também chamam a atenção para a voz do 

professor no momento de realizar a leitura com seu grupo de crianças.  Recomendam 

que as docentes fiquem atentas ao ritmo e à entonação do que está sendo lido, 

explorarem a imaginação dos pequenos através das ilustrações de uma determinada obra 

e procurem conhecer bem os aspectos estéticos do livro, do ponto de vista verbal e 

visual.  

Como já anunciamos antes, considerando os objetivos da presente pesquisa, 

nosso maior interesse está nos Cadernos da pasta 2, “Trilhas para ler e escrever textos”. 

De modo geral, estes Cadernos estão organizados da seguinte forma: primeiramente, 

caracterizam o tipo de história a que se referem e o que as crianças podem aprender com 

elas. Por exemplo, as histórias com acumulação e as histórias com repetição podem 

possibilitar a compreensão e a memorização dos textos pelas crianças, permitindo que 

elas “leiam” o texto de forma mais autônoma. Em segundo lugar, todos os Cadernos de 
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orientações  referentes às histórias apresentam uma preocupação com a questão de como 

elas podem ser exploradas, a partir de diferentes atividades de leitura e escrita. 

Assim, segundo as orientações dadas, nas atividades de leitura, as crianças 

podem ser levadas a refletir sobre as histórias através da discussão sobre as ações 

desenvolvidas pelos personagens, da memorização de suas respectivas falas, da  

recuperação da sequência da história, etc. Também é possível aprimorar certas 

estratégias de leitura através das perguntas que lhes são feitas a partir da leitura das 

histórias indicadas em cada caderno, como, por exemplo, ativar conhecimentos prévios, 

elaborar hipóteses, identificar informações explícitas, elaborar inferências, dentre 

outras.  

Alguns cadernos, como é o caso daqueles correspondentes às histórias de 

animais, histórias com acumulação, histórias com engano e histórias com cartas 

apresentam atividades diversas de produção textual. O caderno de histórias com engano, 

por exemplo, propõe que os pequenos produzam uma lista de nomes inventados após a 

leitura do livro “O Grúfalo”. Já o Caderno de orientações das histórias de animais, 

propõe a reescrita coletiva do final da história do livro “Dona Baratinha” e a revisão 

textual. O caderno das histórias com cartas do livro “Viviana, Rainha de pijama” 

solicita, por sua vez, que as crianças criem uma lista de itens que podemos encontrar 

numa festa. Por último, propõe que os pequenos respondam a uma carta convite na qual 

o próprio professor chama as crianças para um concurso de desenho do “monstro mais 

assustador”, utilizando como modelo, as cartas do livro de literatura citado 

anteriormente. 

No Caderno de orientações referente às histórias com engano, a ser enfocado 

neste estudo, são propostas várias atividades que priorizam o eixo do letramento, bem 

como outras que priorizam o eixo da alfabetização. Assim, neste caderno, por exemplo, 

encontramos propostas de ler a história e conversar sobre ela, ilustrar partes da história, 

ler e escrever uma lista, refletir e conversar sobre o que pensam e falam os personagens, 

escrever nomes com letras móveis, ler partes da história, entre outras.  

O Caderno de orientações das histórias com engano indica ainda três obras de 

literatura infantil que constam do acervo disponibilizado pelo Projeto Trilhas.  São elas: 

“O Grúfalo”, “O filho do Grúfalo” e “O caso das bananas”.  
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Como será detalhado mais adiante na seção em que a Metodologia da pesquisa 

será apresentada, as professoras receberam os três livros citados acima para conduzir a 

leitura com seu grupo de crianças.  

Segundo o Caderno de orientações das histórias com engano há uma semelhança 

entre os três livros citados acima. A principal delas é a presença de personagens que 

tentam inventar truques para enganar os outros, fazendo afirmações que, na verdade, 

encobrem outras intenções. Além disso, as três narrativas estão compostas em versos, os 

personagens são construídos a partir da história narrada, há personificação em todas as 

narrativas (os personagens agem como se fossem humanos – conversam, almoçam, 

jantam, festejam etc.), as três possuem situação inicial, conflito e desfecho. Em relação 

às ilustrações, estas estão articuladas ao texto e dão pistas para que as crianças 

adivinhem que personagem aparecerá na página seguinte. 

Em síntese, conforme o Caderno de orientações, através das histórias com 

engano podemos:  

(...) estimular o entendimento de que, assim como na vida real, os 

personagens realizam ações com determinada intenção. Narrativas com 

personagens bem caracterizados favorecem o desenvolvimento da capacidade 

de se colocar no lugar do outro para entender suas ideias, seus propósitos, 

desejos e pensamentos. Ao ler esse tipo de história, as crianças interpretam 

que alguém está enganando quando diz uma coisa, mas pensa outra. À 

medida em que lerem esse tipo de texto, elas serão capazes de entender a 

diferença entre ação e intenção. (2009, s.p.) 

 

 Ao colocar em evidência essas questões na trama das histórias, segundo o 

referido Caderno, desenvolve-se não só habilidades mentais, de conhecimentos das 

intenções, mas também habilidades sociais e linguísticas. Por exemplo, no livro “O 

Grúfalo”, um pequeno ratinho, protagonista da história, cria em sua imaginação um 

bicho assustador, grande e faminto capaz de devorar os animais da floresta e que, 

supostamente, era muito amigo do ratinho. Com esta estratégia, o rato, na verdade, tinha 

a intenção de se proteger dos animais da floresta que queriam comê-lo. Esses animais, 

por sua vez, também tentavam enganar o ratinho, pois o convidavam para um encontro 

“amigável” quando, na realidade, ficava implícito no texto que a intenção real dos 

animais era de devorá-lo. No final da história, apesar de sua aparente fragilidade, o rato 

acaba enganando a todos, inclusive ao próprio Grúfalo que, para a surpresa dele, 

termina surgindo de verdade na história.  

Optamos por trabalhar com as histórias com engano considerando a maior 

possibilidade que elas oferecem para a elaboração de inferências. Isto não quer dizer 
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que a construção de inferências seja algo desnecessário no caso dos demais tipos de 

história (clássicas, com cartas, de animais, etc.). Entretanto, como já discutimos aqui, as 

histórias com engano podem levar as crianças a refletir sobre as intenções dos 

personagens, algo que não está dito explicitamente nos textos.  

Considerando nossos objetivos, no próximo item iremos aprofundar a leitura do 

Caderno de orientações das histórias com engano. 

 

2.2 A proposta do Projeto Trilhas para a leitura de histórias com engano  

Como vimos, os materiais disponibilizados pelo Projeto Trilhas defendem a 

conjugação do trabalho de alfabetizar e letrar já desde a Educação Infantil. Com base 

nesse princípio, há uma variedade de livros de literatura disponibilizados para as 

crianças e cadernos de estudo e de orientação para os professores que ajudam a guiar as 

práticas de leitura com os pequenos, por meio de diversas atividades, entre elas as rodas 

de história. Com relação a essa atividade o Trilhas sugere alguns caminhos para 

conversar sobre as histórias lidas para as crianças e fortalecer o diálogo na condução das 

rodas.   

No que diz respeito aos Cadernos de orientações das histórias com engano, este 

apresenta inicialmente uma breve discussão sobre os desafios na formação de bons 

leitores, a importância de se trabalhar com as histórias com engano e também um breve 

resumo sobre os livros “O Grúfalo”, “O filho do Grúfalo” e “O caso das bananas”, 

ressaltando que nas três obras há personagens que tem a intenção de enganar alguém. 

No Caderno são propostas oito atividades que privilegiam tanto o eixo do 

letramento, como da alfabetização. São elas:  

 Atividade 1: Ler a história e conversar sobre ela; 

 Atividade 2: Ilustrar partes da história; 

 Atividade 3: Ler os nomes e escrever uma lista; 

 Atividade 4: Conversar sobre o que pensam e falam os 

personagens; 

 Atividade 5; Escrever nomes com letras móveis; 

 Atividade 6: Escrever um nome inventado; 

 Atividade 7: Observar as palavras que rimam no texto; 

 Atividade 8: Ler partes da história. 
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Embora sejam apresentadas muitas atividades, apenas duas delas serão 

enfocadas na presente pesquisa. São elas: Atividade 1 (“Ler a história e conversar sobre 

ela”) e Atividade 4 (“Conversar sobre o que pensam e falam os personagens”). Como 

vemos, as atividades selecionadas podem ser desenvolvidas na condução das rodas de 

história. 

Na atividade 1, sugere-se que o professor apresente o livro “O Grúfalo” às 

crianças e converse sobre o título da história.   Além disso, sinaliza-se que sejam feitas 

perguntas antes de iniciar a leitura, chamando a atenção das crianças para que escutem a 

história para que, assim, possam conversar sobre a narrativa lida.  O livro “O Grúfalo”  

serve, portanto, como modelo para orientar o trabalho do professor em relação às 

demais histórias com engano propostas. Com essas outras narrativas, caberá ao docente 

elaborar seu planejamento para a roda.  

A atividade 4, propõe conversar sobre o que pensam e falam os personagens da 

história “O Grúfalo”, identificando situações de engano presentes no texto. Para isso, é 

preciso que o professor recupere a narrativa dependendo das respostas fornecidas pelas 

crianças identificando os momentos do texto onde isto ocorreu. Segundo o Caderno, 

uma estratégia que também pode ser adotada pelo docente é repetir literalmente as falas 

dos personagens da obra lida e relacioná-las às suas intenções. 

As atividades brevemente apresentadas aqui serão retomadas na discussão dos 

resultados quando analisamos como as professoras participantes da pesquisa fizeram 

uso dos materiais do Trilhas disponibilizados para elas.  

 

2.3 O acervo de livros de literatura 

De acordo com o esquema geral do Projeto Trilhas, o acervo de livros está 

associado aos 10 Cadernos de orientações. Assim, cada um desses cadernos indica ao 

professor alguns livros de literatura infantil, além de CDs para o trabalho com crianças 

da Educação Infantil. Vale frisar que consideramos o acervo de muito boa qualidade 

contribuindo, sem dúvida, para ampliar o universo cultural dos pequenos aprendizes e 

dos professores.   

Como já dito, na presente pesquisa, iremos nos concentrar na leitura de apenas 

três livros, incluídos na categoria das histórias com engano: “O Grúfalo” e “ O filho do 

Grúfalo”, ambos de Julia Donaldson e o “O caso das bananas,” de Milton Célio de 

Oliveira Filho. 
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 A primeira narrativa, como já falamos, retrata a história de um rato que, para se 

defender de ser devorado pelos bichos da floresta, cria um animal assustador chamado  

“Grúfalo,” que, no entanto, acaba aparecendo de verdade. O Grúfalo e os demais 

animais da floresta (a raposa, a coruja e a cobra) são todos enganados pelo pequeno 

ratinho que consegue escapar de ser devorado por todos eles, inclusive do próprio 

Grúfalo que ele inventou. 

 Em “O filho do Grúfalo”, o personagem que dá título ao livro tenta sair para 

caminhar pela floresta sozinho. Porém, o seu pai, ou seja, o Grúfalo, no intuito de fazer 

com que o filho não saia de perto dele, avisa que, há tempos atrás, havia se deparado 

com um rato muito perigoso. O pequeno Grúfalo, porém, desobedece o pai e na sua 

caminhada se depara com os mesmos personagens do livro O Grúfalo (ou seja, a raposa, 

a coruja e a cobra) que lhe avisam sobre o ratinho que “adora comer torta de Grúfalo”. 

O filho do Grúfalo não se intimida e acaba se encontrando com o tal ratinho que lhe 

parece totalmente inofensivo e muito apetitoso. Porém, mais uma vez, o ratinho se livra 

de ser devorado usando de muita esperteza e enganando o filho do Grúfalo, que foge 

assustado. A história termina com o pequeno roedor sorrindo da situação enquanto se 

delicia com sua noz, sentado em uma pequena pedra no meio da floresta.  

A última obra, intitulada de “O caso das bananas” traz a história de um 

macaquinho que vivia na floresta e teve seu cacho de bananas roubado enquanto 

dormia. Auxiliado pela coruja, que era detetive, começa uma investigação sobre o caso 

interrogando-se os animais “suspeitos”. Nessa trama, um animal vai acusando o outro 

de ser o ladrão das bananas e o conjunto de imagens e as falas dos personagens do livro 

auxiliam o leitor/ ouvinte a criar hipóteses sobre quem será o próximo animal a ser 

interrogado. Com isso, o texto estimula a elaboração de inferências e o estabelecimento 
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de hipóteses que são confirmadas ou não ao longo do texto. O desfecho ocorre quando 

ao interrogar o bem-te-vi, a coruja descobre que, na verdade, quem comeu o cacho de 

bananas foi o próprio macaco que era sonâmbulo.  

 

2.4 O DVD Trilhas de formação do leitor  

Conforme mencionado as professoras também tiveram acesso ao DVD Trilhas 

de formação do leitor, com duração de oito minutos e cinquenta e sete segundos.  

Inicialmente, o vídeo apresenta dados estatísticos em relação à leitura no Brasil e em 

outros países, como, por exemplo, a média de livros lidos pelos brasileiros em 2000 e 

2007. No vídeo, defende-se que a leitura de histórias deve fazer parte da rotina diária 

das crianças e que pode ser introduzida desde cedo, mesmo antes do seu ingresso na 

escola. Além disso, enfatiza que a leitura deve ser planejada e que a escola deve dispor 

de um bom acervo para atender ao seu público. Assim, como sugere o DVD, se a cada 

mês forem lidos três livros de literatura, em dez meses as crianças terão lido 30 obras.   

Também são apresentadas no DVD algumas maneiras interessantes de organizar 

as rodas de história com grupos de crianças da Educação Infantil. Para isso, são 

expostos flashes de diferentes situações reais de leitura com crianças em diferentes 

escolas de cidades brasileiras, utilizando livros de literatura que fazem parte do acervo 

indicado pelo Trilhas. Ambientes de leitura como o pátio da escola, a sala de aula e a 

própria casa também são expostos nesse DVD, permitindo aos docentes a visualização 

de diferentes espaços em que a leitura pode se dar.  

Finalmente, apresenta-se depoimentos de docentes e de pais defendendo a 

importância do estímulo ao prazer e gosto pela leitura. Ainda neste material, são 

apresentadas algumas crianças contando ou “lendo” histórias ouvidas que foram 

memorizadas, bem como situações de leitura em voz alta para crianças, conduzidas por 

professoras, pais e até mesmo outras crianças mais velhas.  

No Apêndice 1 estão informações sobre os demais DVDs disponibilizados pelo 

Projeto Trilhas, bem como sobre o acervo do Projeto e o  caderno Trilhas de Jogos.  

 Como foi dito, buscamos neste item ter uma visão geral do Projeto Trilhas, nos 

detendo nos materiais dirigidos para apoiar as docentes na condução de rodas de 

histórias com seus grupos de crianças. No próximo tópico iremos abordar o papel dos 

textos literários para os pequenos leitores ouvintes. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 O papel da leitura de textos literários para crianças 

Na escola de hoje é comum ouvir afirmações do tipo: “os brasileiros leem 

pouco”, “meu aluno lê pouco”, “meus alunos não gostam de ler”. Entretanto, cabe-nos 

perguntar: Como despertar o interesse das crianças pequenas por textos escritos?  

A esse respeito, alguns autores (por exemplo, BRANDÃO e ROSA, 2005; 

2010b) têm enfatizado a importância da leitura e da conversa sobre textos literários para 

a formação dos pequenos leitores já na Educação Infantil. Segundo essas autoras, a 

professora deste segmento assume um papel fundamental nessa trajetória, visto que, a  

seleção de boas histórias pode favorecer uma aproximação prazerosa das crianças com 

os  textos. 

  Nessa direção, outro ponto assinalado por Brandão e Rosa (2005, 2010b) 

refere-se à importância da condução da conversa que pode ocorrer nesses momentos de 

aproximação dos pequenos com textos literários. Para as autoras, a interação entre a 

professora, as crianças e os textos lidos pode ou não ajudar os sujeitos na produção de 

significados, na construção de sentidos. Dessa maneira, por meio de uma “boa 

conversa” conduzida pela professora é possível ensinar as crianças a agir ativamente 

sobre o texto contrariando o ensino numa perspectiva em que a leitura é vista apenas 

como decodificação de sinais gráficos, sem que se estimule o aprendiz a produzir  

significados com base no que escuta ou lê.  

 Além desse papel de aproximar as crianças dos textos escritos e de desenvolver 

um comportamento ativo de busca e construção de sentidos, a leitura de bons textos 

literários pode, conforme aponta Riter (2009), despertar o prazer estético. Para isso, o 

autor afirma que o professor precisa ter sensibilidade para escutar seus alunos, ou seja, 

criar um canal de comunicação com eles e, ao mesmo tempo, deixar que esses sujeitos 

possam ter a oportunidade de experimentar a literatura, de envolver-se profundamente 

com o livro através de bons textos.  

Yunes, (2009), salienta, por sua vez, que além de despertar o prazer estético, a 

leitura de boas histórias ajuda os pequenos a se familiarizar com a estrutura dos textos 

literários, como também a ativar o imaginário por meio das imagens, dos cenários e das 

personagens que aparecem nos textos, servindo ainda para familiarizar as crianças com 

o uso de metáforas e com diferentes funções da linguagem escrita.  
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 Autores como Colomer e Camps (2002), Cosson (2011), Silva e Arena (2012)  

também ressaltam que o contato com textos literários ajudam os leitores/ ouvintes a 

distinguir um gênero literário de outro e a perceber certos formatos de texto.  Por 

exemplo, que a estrutura textual de um poema é diferente em relação à organização 

textual de uma história, mas que em ambos os casos é possível encontrarmos rimas, 

personagens, sentimentos e emoções. Além disso, esse contato ainda possibilita a 

familiarização das crianças com certos termos como: capa, título do livro, autor, bem 

como recursos característicos da narrativa como uso de repetições, tal como ocorre, por 

exemplo no “O Grúfalo” uma das obras que compõem o acervo do Trilhas. 

Autores como Riter (2009), Cosson (2008) e Arena (2010) salientam que a 

leitura literária possibilita ao leitor/ ouvinte inserir-se numa outra cultura, permitindo 

ganhar identidade em sua própria cultura. Ou seja, a leitura literária ajuda no processo 

de humanização dos sujeitos, assim como defende Cândido (1995) em uma de suas 

renomadas obras intitulada: “O direito à literatura”. Assim afirma o autor: 

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no 

homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da 

reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 

afinamento das emoções, a  capacidade de penetrar nos problemas da 

vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos 

seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de 

humanidade na medida em que nos torna  mais compreensivos e 

abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante (CÂNDIDO, 1995, 

p. 249).  

 

 A respeito da relevância dos textos literários para a humanização, Colomer 

(2007) afirma ainda que: 

(...) o texto literário ostenta a capacidade de reconfigurar a atividade 

humana e oferece instrumentos para compreendê-la, posto que, ao 

verbalizá-la, cria um espaço específico no qual se constroem e 

negociam os valores e o sistema estético de uma cultura. (p. 27) 

 

  

Finalmente, Arena (2010), ressaltando a importância dos estudos de Vygotsky,  

enfatiza o papel da literatura para construir a imaginação dos leitores / ouvintes e não 

apenas para despertar ou provocar sua imaginação como foi mencionado  por Yunes 

(2009). Conforme comenta o autor, a literatura possibilita a apropriação de capacidades 

humanizadoras, dentre elas, a própria imaginação. Assim, citando Vygotsky, Arena 
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(2010) salienta que  imaginar é uma característica que faz parte da formação humana,  

não sendo algo próprio apenas das crianças mas, sim, do homem. Para ele: 

(...) imaginar é inventar, criar, romper com o já construído para encontrar o 

ainda desconhecido. Imaginar, portanto, não faz apenas parte do mundo 

infantil, mas é uma capacidade do homem, social e historicamente 

desenvolvida, necessária para a própria e permanente formação do ponto de 

vista filogenético. (ARENA, 2010, p. 30) 

 

 Nessa direção, o autor explica ainda que a imaginação dos adultos é bem mais 

desenvolvida que a das crianças, já que esta se transforma e se amplia pela riqueza de 

experiências do ser humano que, por sua vez,  constituem as bases para a imaginação. 

Concluindo, as experiências registradas na literatura seriam, portanto, alimento 

fundamental para a imaginação.  

 Discutida a relevância dos textos literários para as crianças, iremos abordar no 

próximo item, algumas reflexões a respeito do papel do mediador de leitura, procurando 

estabelecer conexões com os estudos de Petit (2008), Riter (2009), dentre outros. 

 

3.2 O mediador da leitura literária na escola: algumas reflexões  

Introduzir as crianças no universo dos textos literários, aspecto que abordamos 

no item anterior é, sem dúvida, uma importante tarefa a ser desempenhada pelo 

mediador de leitura. Tal como salienta o Projeto Trilhas, enfocado neste estudo, por 

meio desses textos é possível desenvolver atividades para os pequenos, tanto no eixo da 

alfabetização, como no do letramento. Porém, como já destacamos anteriormente, nesta 

pesquisa, nos concentraremos neste segundo eixo pedagógico.  

Diversos autores (por exemplo, RITER, 2009; PETIT, 2008; COLOMER, 2002; 

NASCIMENTO, 2012; ALBUQUERQUE, 2012; SANTOS, NETO e ROSING, 2009) 

têm destacado a importância do mediador de leitura e de textos literários para a 

formação de leitores.  Tais autores também defendem que é preciso criar um espaço de 

conversa/ discussão sobre o que está sendo lido, fazendo com que haja uma participação 

efetiva dos sujeitos, possibilitando trocas de opiniões, comentários e interpretações com 

base no que foi lido. 

A respeito do papel do mediador de leitura na escola, Riter (2009) aponta três 

“faces” que o mediador, ou seja, o professor pode assumir.  A primeira delas, diz 

respeito ao contador ou leitor de histórias. Para ele, a leitura ou contação de histórias 

não pode se restringir à etapa da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Para o autor, quem gosta de ouvir histórias jamais deixa de gostar. Assim, 
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o 5º ano não  “é a fronteira derradeira para quem gosta de ouvir histórias” (p. 67). Nesse 

sentido, segundo Riter (2009), é preciso resgatar as histórias de que gostamos e partilhá-

las, fazendo com que isso se torne parte da rotina dos aprendizes desde a Educação 

Infantil seguindo ao longo dos anos seguintes.   

Ainda no tocante ao contador de histórias, Riter (2009) traz à tona a importância 

da literatura da tradição oral que, comumente, é apresentada às crianças antes de seu 

ingresso à escola. É o caso das cantigas, das canções de ninar, das adivinhas, das 

quadrinhas, sempre muito apreciadas pelas crianças pequenas e que também fazem parte 

do acervo proposto pelo Trilhas. Para os momentos de leitura e contação de histórias 

Riter (2009) salienta, finalmente, a necessária preparação do professor. Segundo ele, o 

bom leitor ou contador de histórias precisa conhecer bem o texto, ter fluência, 

demonstrar uma relação de amor com o livro, além de criar “rituais” para iniciar a 

leitura ou contação. 

A segunda face do mediador enfatizada por Riter (2009) está associada às visitas 

guiadas à biblioteca que devem ser assumidas pelo professor. Conforme aponta o autor, 

muitas vezes, a biblioteca tem sido concebida como depósito de livros velhos (ou 

mesmo de outros materiais que não se tem onde colocar na escola), local de castigo para 

alunos que cometeram alguma indisciplina na escola ou mesmo como um local sagrado 

em que se deve fazer silêncio absoluto e em que não há lugar para a liberdade de 

expressão. Tudo isso, evidentemente, ao invés de aproximar os sujeitos dos livros, 

contribui para distanciá-los através desses modelos que precisam ser rompidos.  

A respeito da biblioteca, o autor também salienta a necessidade de estabelecer 

uma parceria entre o professor e quem atua neste espaço escolar, de modo a conhecer o 

funcionamento desse local e organizar eventos em prol da leitura. Por exemplo, saraus 

literários, leituras compartilhadas, visitas de autores para entrevistas ou lançamento de 

livros, exibição de filmes produzidos a partir de livros, entre outras possibilidades. 

A última face do mediador apontada por  Riter (2009) relaciona-se ao papel do 

professor enquanto orientador da leitura. Para isso, segundo o autor, é importante que o 

educador seja um leitor e que demonstre sua paixão pela leitura. Dessa forma, será 

capaz de sugerir leituras significativas para os alunos, especialmente para aqueles que 

não dispõem em sua família de uma cultura de leitura. Riter (2009) alerta ainda que para 

atuar nessa direção o professor/leitor precisa ter conhecimento do acervo disponível na 

escola e estar atento ao mercado editorial. 
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Compartilhando com as ideias de Riter (2009), Petit (2008) afirma que a atuação 

de bons mediadores nas escolas ou nas bibliotecas, capazes de estimular leituras 

significativas, pode ajudar a mudar a rota de jovens de meios marginalizados. Em um 

importante estudo, a autora realizou dezenas de entrevistas com jovens leitores da zona 

rural e de bairros marginalizados da França, avaliando qual seria o papel das bibliotecas 

e da leitura para esses jovens na luta contra o processo de exclusão/marginalização. A 

autora concluiu que (...) não é a biblioteca ou a escola que desperta o gosto por ler, por 

aprender, imaginar, descobrir, é um professor, um bibliotecário que, levado por sua 

paixão, a transmite através de uma relação individual. (PETIT, 2008, p. 166) 

 Como se vê na citação acima, a autora aponta a necessidade de que o mediador 

estabeleça uma relação personalizada com o potencial leitor. Isso implica que “o gosto 

pela leitura não pode surgir da simples proximidade material com os livros” (PETIT, 

2008, p. 154). Torna-se relevante, portanto, saber o nome da pessoa a quem queremos 

indicar determinado livro, saber o que ela gosta de fazer, enfim, conversar sobre suas 

preferências pessoais em termos de leitura e instigá-la a conhecer outras, construindo  

pontes para universos culturais mais amplos.  

Nessa mesma direção, outro ponto mencionado por Petit (2008) diz respeito a 

transmitir a paixão de ler, tal como também foi ressaltado por Riter (2009). Sem 

dúvida, para a autora, esse é o desafio que é posto para o professor de língua materna: 

transmitir o prazer de ler e ensinar a língua.  

Retornando a Riter (2009), o autor dá uma série de sugestões para estimular a 

leitura na escola, por meio de uma “metodologia que contemple o prazer e a reflexão” 

(p. 75). Entre a lista de sugestões destacamos a “aplicação de roteiros de leitura, 

organizados a partir de quatro etapas básicas: motivação, leitura, exploração e 

extrapolação”.  

Segundo a proposta do autor, as atividades motivacionais se inscrevem antes de 

iniciar a leitura. Trata-se de um convite que se faz aos leitores/ ouvintes para conhecer o 

livro e ter desejo/ curiosidade de lê-lo. Isso pode ocorrer por meio de uma pergunta a 

respeito do título do texto ou de algum questionamento envolvendo os personagens da 

história.  

Na etapa da leitura, Riter (2009) salienta que esta pode ser feita na sala ou em 

casa e que dependendo da idade dos leitores/ ouvintes e da extensão do texto, o  

professor pode indicar uma parte do texto para que elas prestem mais atenção ou utilizar 
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algum recurso cênico para apoiar a leitura ou contação. Ainda em relação à etapa da 

leitura propriamente dita, o professor mediador deve estar atento a questões do tipo: se é 

um livro de imagens, como estas serão apresentadas? Os ouvintes vão participar da 

leitura em algum momento? De que forma? O professor mediador vai realizar durante a 

leitura mais de uma voz para sinalizar as falas de diferentes personagens e do narrador 

do texto que está sendo lido? 

Nas atividades de exploração do texto, realizadas durante ou após a leitura, o 

professor mediador pode, por exemplo, fazer uma roda com os alunos para discutir 

alguns aspectos a respeito do texto por meio de perguntas que envolvam as habilidades 

de compreensão, previsão e de opinião sobre o texto. Dessa forma, as crianças podem 

durante e após a leitura, refletir sobre o que foi lido ou contado, compartilhando suas 

opiniões com seus pares. Na condução da roda de conversa é interessante que o 

educador seja bastante cauteloso para sugerir caminhos de compreensão sendo, ao 

mesmo tempo, receptivo às interpretações e descobertas dos participantes. Dessa 

maneira, ele pode buscar formular um número razoável de questões e usar o bom senso 

na condução da conversa. Dessa forma, como ressaltam Brandão e Rosa (2010b) é 

importante não fazer com que a conversa sobre o texto literário vire um questionário 

grande e exaustivo para as crianças.  

Finalmente, durante as atividades de extrapolação, Riter (2009) propõe que o 

professor convide os leitores/ ouvintes para ir além do texto lido por meio de atividades 

que estimulem a imaginação e a criatividade ou que provoquem alguma reflexão sobre o 

tema do texto.  Assim, nesta etapa é possível propor a criação de desenhos ou a 

produção de uma colagem ou objeto que tenha relação com a história, dentre outras. 

Riter (2009) reforça que em cada uma das etapas indicadas acima para o 

planejamento de um roteiro de leitura é importante “privilegiar atividades lúdicas e 

atividades reflexivas, a fim de que a leitura possa atender as funções de deleite e de 

reflexão.” (p. 77). 

No tópico a seguir, iremos discutir, mais detalhadamente, o papel do mediador 

de leitura nas rodas de história com crianças da Educação Infantil. 
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3.2.1 O mediador nas rodas de história na Educação Infantil 

As rodas de história, conforme apontam alguns autores (YUNES, 2009; 

NASCIMENTO, 2012) assume uma importância incontestável para o desenvolvimento 

da linguagem oral e escrita das crianças pequenas. 

Considerada como uma atividade permanente para crianças menores de seis anos 

de idade nas creches e pré-escolas, não é à toa que vem sendo recomendada por vários 

documentos oficiais tal como o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil - 

RCNEI (BRASIL, 1998). O referido documento considera as rodas de história um 

momento privilegiado para as crianças da Educação Infantil, pois favorece a 

aproximação dos pequenos com o que está sendo lido, possibilitando o diálogo, o 

intercâmbio e a troca de ideias entre eles e o professor mediador.  Assim o RCNEI 

ressalta que: “A criança que ainda não sabe ler convencionalmente pode fazê-lo por 

meio da escuta da leitura do professor, ainda que não possa decifrar todas e cada uma 

das palavras. Ouvir um texto já é uma forma de leitura.” (BRASIL, 1998, p. 141). 

Nesse campo, Brandão e Rosa (2010a; 2010b) tem enfatizado a conversa como 

um componente essencial das rodas de história desde a Educação Infantil.  Assim como 

Colomer (2007), as autoras salientam que é possível durante esses momentos 

compartilhar impressões sobre o que foi ouvido ou lido, confrontar diferentes pontos de 

vida e aprender a compreender melhor os textos.   

Em conformidade com essas ideias, o Projeto Trilhas também tem enfatizado a 

importância de se conversar sobre os textos, ou como dizem, de “falar sobre a história”, 

tal como destaca o Caderno de estudos que traz orientações para o trabalho com textos 

narrativos, na pasta do “Trilhas para ler e escrever textos”. Vejamos o que diz o referido 

Caderno:  

São muitas as possibilidades de conversas após a leitura de uma história: 

comentar o texto, falar sobre o que foi compreendido, deixar que as crianças 

façam perguntas e deem respostas. A atividade de comentar um livro pode 

ser extremamente rica e ter diferentes focos. (p.18) 

 

O Caderno de estudos faz uma distinção entre “falar sobre o livro para as 

crianças” e “falar com as crianças a partir do livro”. No primeiro caso, há uma 

preocupação em dar informações de modo que as crianças possam se aproximar mais da 

história ou da maneira pelo qual o texto foi escrito. No segundo, a conversa gira em 

torno do que está escrito no livro, ou seja, a conversa busca dar possibilidades das 

crianças apreenderem melhor as particularidades da história, a razão de um determinado 
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fato, acontecimento, ações dos personagens, entre outros. Diante disso, as crianças 

podem relacionar tais particularidades com suas experiências de vida, estabelecendo 

comentários a partir do livro. 

Brandão e Rosa salientam (2010b), porém, a necessidade de planejar a conversa 

sobre os textos literários lidos para as crianças. Assim, enfatizam a importância de que o 

professor conheça a possibilidade de fazer diferentes perguntas  de compreensão sobre o 

texto, estimulando a construção de uma atitude de busca e construção de sentido que 

pode e deve ser incentivada antes que a criança aprenda a ler com autonomia.   

Com esse intuito, para as referidas autoras, há pelo menos cinco tipos de 

pergunta de compreensão que podem ser feitas em rodas de história com crianças. 

Vejamos os tipos indicados por Brandão e Rosa (2010b): 

a)  Perguntas de ativação de conhecimentos prévios: tais perguntas geralmente 

são utilizadas antes da leitura do texto e objetivam “convidar os leitores ou 

ouvintes a entrar no texto que será lido” (p.79). Pode envolver questões a 

respeito do autor, do título, da capa ou sobre o próprio tema central a ser 

tratado. 

b) Perguntas de previsão sobre o texto: segundo as autoras essas perguntas são 

muito próximas do tipo de pergunta apresentado anteriormente, já que 

também dependem da ativação de conhecimentos prévios dos ouvintes/ 

leitores. O professor pode, por exemplo, perguntar o que as crianças 

imaginam que acontecerá depois de determinado evento ocorrido na história 

e, em seguida, contrastar as respostas dadas pelos participantes com base no 

que foi lido. 

c) Perguntas literais ou objetivas: são aquelas que demandam a localização de  

informações que estão explicitamente colocadas no texto. No entanto, 

Brandão e Rosa (2010b) sugerem que “é preciso ter cuidado para não 

desconsiderar a capacidade do leitor (p.79)”, fazendo perguntas 

extremamente óbvias que não fazem muito sentido, como por exemplo, qual 

a cor do capuz da “Chapeuzinho vermelho”,  história clássica de  Charles 

Perrault.  

d) Perguntas inferenciais: Conforme salienta Brandão e Rosa (2010b), essas 

perguntas são aquelas que “vão além das informações explicitamente 

colocadas no texto, pois implicam o estabelecimento de relações por parte do 
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leitor, ora de natureza mais simples, ora de natureza mais complexa (p.80)” 

São questões que estimulam o letor/ ouvinte a descobrir o que  está nas 

entrelinhas do texto, estabelecer relações com outros textos reconhecendo 

posicionamentos contrários sobre um mesmo tema. As mesmas autoras 

também afirmam que “as perguntas de previsão, discutidas anteriormente, 

podem ser tomadas como inferenciais (p.80)”, pois exigem relações entre os 

conhecimentos prévios do leitor e pistas textuais. Porém, conforme 

salientam, nem todas as perguntas inferenciais são de previsão. 

e) Perguntas subjetivas: São questões que requerem “a opinião e/ou 

conhecimento do leitor e, embora tomem o texto como referência, a resposta 

dada não pode ser deduzida dele (BRANDÃO e ROSA, 2010b, p. 80)”. 

Nesta categoria Brandão e Rosa (2010b) incluem três subtipos de questões. 

O primeiro requer que o leitor/ouvinte aponte sua preferência (De qual 

poema do livro Ciranda brasileira, de Elias José, você mais gostou? Por 

quê?).  Pode haver, ainda, perguntas de avaliação em que ele é levado a 

expressar opinião sobre algum fato ou ação de personagem no texto (Você 

concorda com o que fez o lobo mal com a casa dos três porquinhos? Se você 

fosse o porquinho da casa de palha, o que teria feito com o lobo?). E, por 

último, estão as questões de extrapolação do texto, solicitando que o 

leitor/ouvinte associe suas experiências ao texto. A esse respeito, Brandão e 

Rosa (2010b) citam o seguinte exemplo: “em um texto que apresenta um 

personagem que gosta de colecionar carrinhos de brinquedo, pode-se 

perguntar: Alguém conhece um colecionador? O que ele coleciona?”. (p. 80). 

Conforme salientam as autoras, perguntas de extrapolação não são 

propriamente de compreensão do texto já abordam o tema do texto e não 

requerem, necessariamente, sua leitura (BRANDÃO e ROSA, 2010 b).  

 

Para conduzir uma “boa conversa”, segundo salientam Brandão e Rosa (2010a) é 

importante, portanto, que o mediador reconheça a existência de diferentes tipos de 

pergunta e que diversifique as questões que formula para as crianças. Além disso, se o 

texto é muito literal e a história não é interessante dificilmente se estabelecerá uma boa 

conversa sobre o texto. Por isso é fundamental estar atento à qualidade do texto  que se 

lê, tal como discutiremos na seção seguinte.  
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Ainda refletindo os sobre tipos de pergunta formulados em rodas de história 

Brandão e Rosa (2010b) mencionam o que chamam de perguntas “de conhecimento de 

mundo”, caracterizadas por tratar sobre tópicos presentes no texto, mas que requerem 

conhecimentos externos a ele.  Segundo as autoras, tais questões podem possibilitar a 

ativação de conhecimentos prévios sobre o tema do texto que está sendo lido, porém, 

não são perguntas que requerem a compreensão do texto.  

Um outro tipo de questão muito presente nas rodas de histórias na escola são 

segundo Brandão e Rosa (2010b), as “perguntas de conteúdo”. Estas são utilizadas 

quando o professor se utiliza de determinados textos literários  “para “enxertar” 

questões que buscam avaliar ou trabalhar a aprendizagem desses conteúdos”. (p.82)  

Portanto, conforme apontam Brandão e Rosa (2010b), “é preciso refletir sobre a 

necessidade de se fazer perguntas de conteúdo e de conhecimento de mundo, já que 

estas, em geral, tendem a cortar o fio do texto, muitas vezes contribuindo pouco ou 

mesmo nada para a sua compreensão”. (p.82) 

Ainda com respeito à conversa nas rodas de história com crianças pequenas, 

alguns autores, (por exemplo, BRANDÃO e ROSA, 2010b; COLOMER, 2003, 2007; 

NASCIMENTO, 2012; ALBUQUERQUE, 2012; VALDEZ e COSTA, 2010) apontam 

a preocupação dos professores em incutir valores morais por meio das histórias que 

contam ou leem para elas e da condução da conversa a partir das histórias lidas.   

No estudo de Santos, Cavalcanti e Brandão (2005), por exemplo, evidencia-se a 

presença de questões que buscam imprimir valores morais na prática das duas 

professoras de uma sala da Educação Infantil. Como podemos observar no trecho a 

seguir, em que a professora conduz a conversa com base na leitura do livro “Minha mãe 

é um problema” de Babete Cole: 

Profª. E por que a gente não é igual, a gente vai tratar os outros mal? (A 

professora se referia a mãe do menino da história, que era bruxa). Crianças – 

Não! Profª. Tem que tratar como? Crianças – Bem! ... Profª. É pra fazer o 

quê? Tratar como? Crianças – Brincar. Profª. – Brincar com ele, tratar com 

respeito não é? Respeitar as diferenças.(SANTOS, CAVALCANTI e 

BRANDÃO, 2005, p. 19) 

  

Em um estudo recente, Nascimento (2012) levanta outro ponto relevante ainda 

com relação à reflexão sobre a conversa nas rodas de história na Educação Infantil. 

Segundo a autora, além de reconhecer que existem diferentes tipos de perguntas de 

compreensão, o mediador precisa reconhecer a própria “conversa” sobre o texto literário 

como uma atividade em si mesma.  
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Na pesquisa de Nascimento (2012), uma professora de uma sala do Grupo V da 

Educação Infantil de uma escola municipal do Recife foi solicitada a planejar rodas de 

história com vistas a desenvolver as habilidades argumentativas de seu grupo de 

crianças. Durante a observação de cinco rodas de histórias desenvolvidas por essa 

docente, a mesma se revelou uma excelente conhecedora de obras literárias para 

crianças, bem como demonstrou saber fazer escolhas de bons textos literários. Apesar 

das dificuldades encontradas em sua escola, como a falta de uma biblioteca e até mesmo 

de um espaço para fazer uma roda na sala com as crianças sentadas no chão, elas tinham 

livre acesso aos livros arrumados em um expositor fixado na parede da sala e a roda de 

história era bastante presente na rotina da professora e das crianças. Porém, segundo 

Nascimento (2012), ao longo das observações ficou claro que as crianças e a professora 

não costumavam participar de conversas sobre os textos que liam ou sobre o tema 

suscitado por ele. As conversas após a leitura eram muito breves, apenas introdutórias 

para as atividades que eram planejadas para ocorrer em seguida. Assim, conforme relata 

a autora, o que ganhava destaque na roda não era a conversa sobre o texto, mas, sim, 

outras atividades que eram cuidadosamente planejadas, tais como: um reconto oral, uma 

dramatização, uma atividade envolvendo desenhos feitos pelas crianças, entre outras.  

         Nascimento (2012) reforça, dessa forma, a necessidade de que a professora encare 

a conversa sobre o texto literário como uma atividade tão importante quanto as outras 

que pode realizar a partir da leitura do texto. E, nessa direção, a conversa precisa ser 

planejada tal como qualquer outra atividade, como salientam Brandão e Rosa (2010a).  

 Pensando, então, sobre o planejamento dessa conversa, vale discutir sobre o 

ensino de estratégias de leitura que podem ser efetivadas já desde a Educação Infantil, 

tal como tem sido defendido por alguns autores (ver, por exemplo, SOLÉ, 2000; 

BRANDÃO, 2006, GIROTTO e SOUZA, 2010).  Na seção seguinte, iremos discutir 

mais detidamente sobre esse tópico.  

 

3.2.2  Estratégias de leitura e a formação de leitores  

Vimos nos itens anteriores que a mediação do professor nas rodas de história é 

um aspecto essencial para que se possa conduzir uma boa conversa sobre os textos 

lidos. Vimos ainda que essa atividade pode ser realizada em vários momentos da rotina 

escolar e nas diversas etapas de ensino.  
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Mas como o professor mediador poderá estimular a (re) construção de sentidos 

do texto por parte dos pequenos leitores? Como esse mediador poderá conduzir uma 

“boa conversa” sobre os textos lidos para as crianças possibilitando o desenvolvimento 

de diferentes estratégias de leitura?  

Assim como Brandão (2006), entendemos que o ensino dessas estratégias pode 

começar a ocorrer por meio da professora que conduz a leitura e a conversa sobre os 

textos lidos para as crianças já a partir da etapa da Educação Infantil.   

Girotto e Souza (2010), ao discutir sobre o ensino das estratégias de leitura 

também enfatizam a possibilidade e necessidade desse ensino, argumentando que este 

deve estar inserido numa proposta de “letramento ativo,” termo, segundo as autoras, 

empregado por alguns pesquisadores norte-americanos.  Nessa perspectiva, “ler, 

escrever, desenhar, falar, ouvir e investigar são as pedras angulares do letramento ativo, 

uma vez que as crianças têm oportunidade de tornar os seus pensamentos visíveis, 

explicitados”. (p. 47). Ainda segundo Girotto e Souza (2010):   

O ensino de leitura baseado no “letramento ativo” pressupõe a tomada de 

consciência de estratégias de leitura desde a educação infantil, ou seja, as 

atividades relacionadas a esse ensino podem iniciar com crianças ainda não- 

alfabetizadas, mas em contato direto com os livros e os diversos suportes de 

textos para a prática da leitura. (GIROTTO e SOUZA, 2010, p.48) 

 

O letramento ativo pressupõe, portanto, que os professores não são os únicos a 

falar e a dar opiniões, mas que as ideias e os pensamentos expressos pelas crianças 

devem ser igualmente considerados.  

Com base nisso, vejamos, então, as estratégias elencadas por Solé (2000) que 

podem ser ensinadas nos momentos de leitura pelos educadores e que podem ser 

trabalhadas por meio de procedimentos do professor adotados antes, durante e depois 

da leitura de textos. Vale destacar que para Solé (2000): 

 “as estratégias de compreensão leitora são procedimentos de caráter elevado, 

que envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das 

ações que desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível 

mudança”. (SOLÉ, 2000, p. 69 - 70) 

 

Segundo a autora, dentre as estratégias que podem ser desenvolvidas no trabalho 

antes da leitura, estão as seguintes: ativar os conhecimentos prévios relativos, por 

exemplo, ao texto, autor, conteúdo ou gênero textual; estabelecer previsões com base 

em alguns elementos textuais, tais como os títulos, as ilustrações, os cabeçalhos, entre 
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outros e formulação de perguntas pertinentes ao texto com objetivo de que o 

ouvinte/leitor se auto questione sobre o que sabe ou não sobre o texto. 

Nessa perspectiva, Solé (2000) recomenda que, antes da leitura, o professor leve 

as crianças a sentir curiosidade e interesse de ler o texto, oferecendo-lhes finalidades, 

objetivos para leitura, ativando também seus conhecimentos prévios e estimulando a 

elaboração de previsões. Segundo a autora (2000) os objetivos de leitura que podem ser 

desenvolvidos nas situações de ensino são: 

 Ler para obter uma informação precisa 

 Ler para seguir instruções 

 Ler para obter uma informação de caráter geral 

 Ler para aprender 

 Ler para revisar um texto escrito 

 Ler por prazer 

 Ler para comunicar um texto a um auditório 

 Ler para praticar a leitura em voz alta 

 Ler para verificar o que se compreendeu 

 

Solé (2000) afirma ainda que todos esses objetivos ou finalidades devem ser 

considerados nas situações de ensino, sem priorizar um em detrimento de outros. Além 

disso, enfatiza que a atividade de leitura proposta deve ser motivadora para o leitor, 

sendo esta um elemento facilitador da compreensão. 

No tocante ao ensino da estratégia de ativar os conhecimentos prévios, Girotto e 

Souza (2010) salientam que: 

Antes de ler, bons leitores geralmente ativam conhecimentos prévios que 

podem então ser relacionados às ideias do texto. O exercício de ativar essas 

informações interfere, diretamente, na compreensão durante a leitura. Folhear 

o livro, passando rapidamente os olhos pela narrativa na pré-leitura, 

geralmente, resulta na formulação de hipóteses baseadas no conhecimento 

prévio do leitor sobre o que trata e como trata a história. (p.50) 

 

 Em concordância com essa visão, Solé (2000) destaca que tais hipóteses podem 

ser confirmadas, reavaliadas e atualizadas, conforme o leitor inicia a compreensão 

daquilo que lê. Solé (2000) lembra ainda que, na maioria das vezes, são os professores 

que, geralmente, tendem a formular perguntas aos alunos. No entanto, a autora adverte 

que os alunos não podem se limitar a apenas responder as perguntas que lhes são feitas. 
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É preciso que eles também se questionem e se auto-interroguem. Dessa forma, quando 

os discentes formulam perguntas pertinentes sobre o texto: 

 (...) não só estão utilizando o seu conhecimento prévio sobre o tema, mas 

também – talvez sem terem essa intenção – conscientizam-se do que sabem e 

do que não sabem sobre o assunto. Além do mais, assim adquirem objetivos 

próprios, para os quais tem sentido o ato de ler. Por outro lado, o professor 

pode inferir das perguntas formuladas pelos alunos qual é sua situação 

perante o texto e ajustar sua intervenção à situação. (SOLÉ, 2000, p.111) 

 

 Ainda a esse respeito, Solé (2000) considera como “pergunta pertinente” aquela 

que leva a “estabelecer as ideias principais do texto, o tema ou o seu núcleo 

argumentativo”. (p.111) 

Retomando a discussão a respeito das perguntas que podem ser formuladas pelo 

professor, Solé (2000) destaca que a estrutura interna do texto oferece algumas pistas 

que permitem ao docente estabelecer um conjunto de questões cujas respostas ajudam 

seus alunos a compreender o texto.  Assim, tomando como base textos narrativos 

(histórias), tal como usaremos na presente pesquisa, a autora assume as ideias propostas 

por Cooper (1990 apud Solé, 2000), que sugere determinados questões para esse gênero 

textual. Vejamos: 

 

 Cenário 

 Onde ocorre esta história? 

 Em que época sucede esta história? 

 Personagens 

 De que trata a história? 

 Quais são os personagens da história? 

 Qual é o personagem principal ou a estrela da história? 

 Problema 

 Os personagens da história (pessoas, animais) tinham algum 

problema? 

 Ao escutar esta história, o que vocês acham que os personagens 

pretendiam? 

 Resolução 

 Como é que os personagens desta história resolveram seus problemas? 

 Tema 

 O que é que esta história tentou nos comunicar? 

 Que lições podem ser extraídas desta história? 

 (COOPER, 1990, p. 343 apud SOLÉ, 2000, p. 112 ). 

 

Vale salientar que essas perguntas, entretanto, são bastante genéricas. Além 

disso, é importante não partir da ideia de que sempre é preciso extrair uma “lição ou 

mensagem” da história, tal como se vê nas duas últimas perguntas da lista proposta pelo 

autor e transcrita por Solé (2000). O ideal é que cada docente selecione a história e 
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formule perguntas mais específicas de diferentes tipos que julguem relevantes para a 

compreensão e apreciação estética do texto (ver a respeito, Brandão e Rosa, 2010b).  

Quanto às estratégias de leitura que podem ser trabalhadas durante a leitura, de 

acordo com Solé (2000) estas podem aparecer em dois tipos de atividade. De um lado, 

nas “tarefas de leitura compartilhada” e do outro, nas “tarefas de leitura independente”.  

Em relação à primeira atividade mencionada, os tipos de estratégias que podem 

ser ativadas são formular previsões sobre o texto a ser lido; formular perguntas sobre o 

que foi lido; esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto; resumir ideias do texto.  

A autora considera que as tarefas de leitura compartilhada devem estar presentes 

na vida das crianças desde cedo, de modo que “os alunos se acostumem a resumir, a 

fazer perguntas, a resolver problemas de compreensão a partir do momento em que 

começam a ler algumas frases, e até mesmo antes, quando assistem à leitura que outros 

fazem para eles.” (SOLÉ, 2000, p. 120, grifos nossos). Isso garante que a criança 

assuma um papel ativo na leitura e na aprendizagem desde muito cedo. Dessa forma, as 

tarefas de leitura compartilhada devem passar, segundo ela, das mãos do professor para 

as mãos dos alunos. 

As “tarefas de leitura independente”, por sua vez, podem ser desenvolvidas por 

meio da leitura silenciosa. Através da leitura silenciosa, é possível notar a possibilidade 

de se explorar estratégias de leitura distintas, tais como: ativar conhecimentos prévios, 

elaborar inferências, ampliar o vocabulário, verificar hipóteses, entre outras.  

Poderíamos exemplificar o desenvolvimento de algumas dessas estratégias, 

durante a leitura silenciosa, quando o professor solicita que o aluno leia um determinado 

texto e sublinhe as palavras que ele não entendeu. Mesmo sem a mediação do professor, 

os educandos podem elaborar, posteriormente, um significado coerente sobre o que foi 

lido. Assim, estratégias como a exploração do vocabulário, elaboração de inferências, 

entre outras podem ser exploradas na leitura silenciosa, de forma independente pelo 

aluno.  

Solé (2000) explica que, de uma forma geral, não existem receitas prontas para 

explorar as diversas estratégias de leitura.  Assim, destaca que as situações de leitura são 

muito variadas, conforme o grupo que se trabalha e os níveis de leitura, além dos 

propósitos de leitura estabelecidos com o grupo e/ou o nível de complexidade dos 

textos. Dessa forma, segundo a autora é imprescindível ao professor planejar 
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adequadamente a tarefa de leitura e observar os seus alunos, de forma a lhes oferecer os 

desafios e os apoios para que continuem a avançar na leitura.  

Em se tratando das estratégias que podem ser efetivadas depois da leitura, Solé 

(2000) salienta fundamentalmente as seguintes: resgatar a ideia principal do texto; 

elaborar um resumo sobre o que foi lido e formular e responder perguntas sobre o texto. 

Conforme aponta Solé (2000), essas estratégias vão sendo desenvolvidas pouco a 

pouco, com base no professor como um modelo de leitor proficiente. 

Para explicitar o que é a ideia principal,  Solé (2000) opta por distingui-la do que 

seria tema principal. Para tanto, afirma que: 

Em uma obra clássica, Alls (1978) distingue o tema da ideia principal. Para o 

autor, o tema indica aquilo do que trata um texto e pode exprimir-se mediante 

uma palavra ou um sintagma. Tem-se acesso a ele respondendo à pergunta: 

De que trata este texto? A ideia principal, por outro lado, informa sobre o 

enunciado (ou enunciados) mais importante que o escritor utiliza para 

explicitar o tema. Pode estar explícita no texto e aparecer em qualquer lugar 

dele, ou pode estar implícita. Exprime-se mediante uma frase simples ou duas 

ou mais frases coordenadas e proporciona maior informação – e diferente – 

da que o tema inclui. Para Alls (1978, 1990), a ideia principal é a resposta à 

seguinte pergunta: Qual é a ideia mais importante que o autor pretende 

explicar com relação ao tema? (SOLÉ, 2000, p. 135) 

 

 No tocante à atividade de resumir, Solé (2000) afirma que esta estratégia está 

associada diretamente à necessidade de “... estabelecer o tema de um texto, para gerar 

ou identificar sua ideia principal e seus detalhes secundários”. (p.143) A esse respeito, 

Girotto e Souza (2010) salientam que resumir e sintetizar são estratégias que nos 

permitem atribuir sentido às informações importantes que nos rodeiam no cotidiano, 

porque não podemos recordar todas as informações, em todos os momentos. Assim, é 

necessário selecionar o que é mais importante e ressignificar as informações utilizando 

nossas próprias palavras. 

 Girotto e Souza (2010) explicitam ainda que “quando os leitores sintetizam, 

usam uma variedade de estratégias para construir e aumentar o entendimento. Resumem 

a informação, ouvem a voz interior e „fundem‟ o pensamento para que o texto faça 

sentido.” (p. 104). No caso da Educação Infantil, por exemplo, o professor pode propor 

às crianças recontar as histórias lidas, para ajudá-las a aprender a sintetizar informações 

e extrair o essencial do texto que escutam. 

 Outra estratégia citada acima que pode ser mobilizada depois da leitura refere-se 

a formular e responder a perguntas sobre o texto. Segundo aponta Solé (2000), esta 

estratégia, encontra-se muito presente nas classes e pode aparecer na forma oral ou 
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escrita.  Além disso, comumente são encontradas nos guias didáticos e nos materiais de 

trabalho dos alunos.  Essa mesma autora também destaca que, embora esta estratégia 

seja considerada como uma atividade de ensino, muitas vezes os professores a utilizam 

“apenas para avaliar, para checar o que os alunos compreenderam ou recordam de um 

determinado texto.” (p.155) Para formular e responder perguntas sobre o texto, Solé 

(2000) afirma que é preciso que o professor oportunize na classe certas situações de 

leitura em que seja possível formular perguntas. Nessa direção, a autora esclarece que 

“para aprender a formular perguntas deste tipo é preciso que os alunos assistam ao que o 

professor faz, formulando, para si mesmo e, para seus alunos perguntas sobre a leitura”. 

(p.155) Em outras palavras, isso implica dizer que, cabe ao docente, oferecer um 

modelo especial aos alunos de “formulação de perguntas”, que lhes auxiliaria para 

aprender a se auto questionarem.  

 Considerando que na discussão sobre o ensino da compreensão Solé (2000) não 

destaca de modo explícito a estratégia de elaboração de inferências, recorremos ao que 

dizem Girotto e Souza (2010) a esse respeito, já que, assim como Brandão (2006), 

consideramos que  o desenvolvimento dessa estratégia é fundamental no processo de 

formação do leitor. Girotto e Souza (2010) lembram que elaboramos inferências o 

tempo todo, quando observamos as expressões faciais, a linguagem corporal e o tom de 

voz, por exemplo. Ainda segundo as autoras, com relação ao texto escrito:  

Quando os leitores inferem e predizem, criam uma interlocução com o texto, 

usam seus conhecimentos prévios e o texto com a finalidade de estabelecer 

expectativas do que vai acontecer ou que informações o texto irá conter. Isso 

pode envolver conhecimento sobre o vocabulário, um conceito, organização 

do texto, sobre o autor ou outras conexões que é preciso ter para com o texto. 

(GIROTTO e SOUZA, 2010: 76-77) 

 

Em outras palavras, o leitor elabora proposições novas com base na construção 

de conexões entre as informações dadas no texto e entre estas e seu conhecimento de 

mundo (BRANDÃO, 2006). 

Girotto e Souza (2010) sugerem ainda algumas atividades que podem ser 

trabalhadas com as crianças para ajudar a aprimorar essa estratégia de leitura, tais como: 

elaborar uma lista coletivamente sobre componentes da predição: o título e o nome dos 

capítulos, a capa da frente e de trás, as figuras e legendas, o que sei sobre o autor, o 

gênero, o que sei sobre a organização e estrutura do texto, o que sei sobre a personagem 

etc); inferir o significado de palavras desconhecidas no texto; inferir o enredo e  tema da 

narrativa pela capa e ilustrações do livro, entre outras.  
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Para concluir essa seção é preciso salientar que as estratégias de leitura devem 

ser usadas de modo flexível “de acordo com as exigências dos textos e das tarefas 

estabelecidas.” (SOLÉ, 2000, p.58). A esse respeito, Girotto e Souza (2010) também 

alertam que “todas as estratégias são mobilizadas conjuntamente no ato de ler, apenas as 

separamos pelo ponto de vista didático”. (p.58) Assim, para as autoras: 

[...] Trabalhar com as estratégias de leitura permite ao leitor ampliar e 

modificar os processos mentais de conhecimento, bem como compreender 

um texto. Compreender é a base para que todas as crianças se engajem 

completamente na leitura de livros de literatura e se tornem leitoras 

autônomas. Para tanto, o ensino das estratégias é fundamental. (GIROTTO E 

SOUZA, 2010, p. 108) 

 

Na seção seguinte, abordaremos a questão da seleção dos livros de literatura 

lidos para as crianças, um elemento fundamental para a formação de leitores, discutindo 

os critérios de qualidade dessas obras. Para desenvolver essa discussão, nos apoiaremos 

nas reflexões feitas por autores como Riter (2009), Teberosky e Colomer (2003), dentre 

outros.   

 

3.2.3 A seleção dos livros de literatura lidos para as crianças  

Como lembra Riter (2009), cuidar da qualidade literária dos textos aos quais as 

crianças tem acesso é papel do educador e da própria escola. Assim, para o autor, 

compete tanto ao professor, quanto à instituição escolar: 

Apresentar livros variados a seus alunos, livros dos mais diferentes temas 

(ficção científica, mistério, aventura, romance, humor, terror, policial ...), nos 

mais diferentes gêneros (poesia, novela, conto, crônica). Todavia, 

independente da variação temática ou de gênero, deve ser resguardada a 

qualidade literária. Para tal, a clareza em relação aos critérios de seleção é 

fundamental. (RITER, 2009: 63) 

 

Nessa perspectiva, consideramos que a escolha dos textos que serão lidos para as 

crianças já é parte do trabalho de mediação do professor. Assim, para avaliar a 

qualidade de textos literários, segundo esse mesmo autor, é preciso levar em conta se a 

obra atende a alguns aspectos, tais como: 

a) Uso não utilitário da linguagem: palavras usadas com inovação; construção 

estética de frases; uso de imagens (metáforas, metonímias, aliterações,...); 

uso de rimas, de musicalidade, de ritmo; presença de humor. 

b) Vivência imaginativa: textos que provoquem o leitor na construção de mundos 

imaginários, que possam fazê-lo pensar sobre o mundo em que vive. 

c) Independência de referentes reais, de forma direta: o real representado dá conta 

de uma realidade possível, que atiça a fantasia, que faz com que o leitor se 

pergunte sobre a possibilidade de tal história, de tais acontecimentos. 

d) Formação de um mundo possível, que possui lacunas, preenchidas pelo leitor 

de acordo com suas experiências: texto aberto que promova uma interação 
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maior entre o leitor e o texto. As histórias fechadinhas (e há tantas para 

crianças e adolescentes, como se seus escritores julgassem que estes públicos 

são incapazes de agregar valores e sentidos aos textos) abundam nas salas de 

aulas, visto que não oferecem riscos às interpretações. 

e) Plurissignificação: textos que possibilitem o diálogo entre aqueles que o leem, 

que possibilitem variados caminhos de interpretação. 

f) Reserva de vida paralela: livros em que o leitor encontra o que não pode ou não 

sabe experimentar na realidade. 

g) Captura o leitor: ampliação das fronteiras existenciais sem o risco da aventura 

real. 

h) Pressupõe a participação ativa do leitor: não basta decodificar o que está 

escrito, o texto exige posicionamentos interpretativos. 

(RITER, 2009, p. 65) 

  

Em síntese, as obras literárias de boa qualidade, segundo o referido autor devem 

propiciar “um leque de possibilidades imaginativas e reflexivas; devem suscitar um 

maior desejo de leitura; devem emocionar; devem enfim, contribuir com a formação do 

leitor crítico”. (RITER, 2009, p. 65). 

Considerando ainda a seleção de obras literárias pelo professor, Cosson (2011) 

chama a atenção para outros pontos. O primeiro deles diz respeito aos cânones, 

“conjunto de obras consideradas representativas de uma determinada nação ou idioma”.  

(p. 32). A esse respeito, o autor afirma que para alguns professores: 

Essas obras trazem um ensinamento que transcende o tempo e o espaço e 

demandam uma profundidade de leitura fundamental para o homem que se 

quer letrado. É por isso que insistem na leitura do cânone e preocupam-se 

com o desconhecimento progressivo dele na formação do leitor. (COSSON, 

2011, p. 33) 

 

 De fato, o referido autor enfatiza que o cânone “guarda parte de nossa identidade 

cultural e não há maneira de se atingir a maturidade de leitor sem dialogar com essa 

herança, seja para recusá-la, seja para formá-la, seja para ampliá-la”. (COSSON, 2011, 

p. 34) 

 Nessa mesma direção, algumas autoras como Colomer (2007) e Chartier  (2002) 

destacam que o acesso às obras de referência cultural compartilhada podem ampliar-se 

na escola.  Assim, Chartier (2002), num estudo sobre a seleção oficial francesa para a 

leitura de livros infantis no primário, chama a atenção para o poder e a responsabilidade 

que os professores tem nessa questão. Assim, a autora afirma que: 

Nada está decidido, porque o poder prático reside, em última instância, nas 

mãos dos professores. São eles que, através da experiência com as crianças, 

escolhem e continuarão escolhendo os “livros para as aulas”, que seria 

conveniente chamar pelo seu nome: “os clássicos”. (p. 157) 
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 Voltando aos critérios de seleção que podem ser utilizados pelo professor na 

hora de ler ou indicar livros de literatura para seus alunos, Cosson (2011) destaca ainda 

como um dos critérios importantes nessa seleção, a “atualidade das obras”, distinguindo 

esse conceito entre o que seria atual e o que seria contemporâneo. Vejamos:   

Obras contemporâneas são aquelas escritas e publicadas em meu tempo e 

obras atuais são aquelas que têm significado para mim em meu tempo, 

independentemente da época de sua escrita ou publicação. De modo que 

muitas obras contemporâneas nada representam para o leitor e obras vindas 

do passado são plenas de sentido para a sua vida. (COSSON, 2011, p.34) 

 

Nessa perspectiva, Cosson (2011) salienta que o letramento literário deve 

trabalhar sempre “com o atual, seja ele contemporâneo ou não. É essa atualidade que 

gera a facilidade e o interesse de leitura dos alunos” (p. 34).   

 Finalmente, o autor ressalta um terceiro ponto que precisa ser levado em 

consideração na seleção de obras literárias: o critério da diversidade. Segundo ele, cada 

obra apresenta sua singularidade, uma forma de ver e representar o mundo, uma 

perspectiva. Porém, para Cosson (2011), considerar o princípio da diversidade deve ir 

além de oferecer textos diferentes para os alunos. Ou seja, deve considerar segundo ele: 

 (...) a busca da discrepância entre o conhecido e o desconhecido, o simples e 

o complexo, em um processo de leitura que se faz por meio da verticalização 

de textos e procedimentos. É assim que tem lugar na escola o novo e o velho, 

o trivial e o estético, o simples e o complexo e toda a miríade de textos que 

faz da leitura literária uma atividade de prazer e conhecimento singulares. 

(COSSON, 2011, p. 35-36) 

  

 

 A respeito da seleção das histórias que serão lidas para as crianças Brandão e 

Rosa (2010a), por sua vez, enfatizam a importância que essa escolha possa permitir uma 

“boa conversa” sobre os textos lidos. Ou seja, para as autoras, o ponto de partida para 

essa conversa é a qualidade do que será lido. Nesse sentido, indicam três caminhos 

interligados que o professor pode levar em conta no momento em que escolhe o que irá 

ler. São eles: as afinidades estéticas, as preferências demonstradas pelas crianças e o 

conhecimento do acervo a que os estudantes têm acesso (na escola ou fora dela). 

No que diz respeito ao primeiro critério, segundo as autoras, as escolhas 

realizadas pelo docente devem atender as suas próprias exigências estéticas enquanto 

leitor. Para isso, recomendam que os professores vivam a experiência de resgatar seus 

acervos pessoais de leitura. Ou seja, seus autores prediletos, acervos, modos de ler, 

pessoas significativas na sua historia de leitura e preferências pessoais.  Segundo o 

estudo de Rosa (2003) tais experiências de leitura dos professores tendem a ser 
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desconsideradas por eles já que por vezes não incluem os chamados cânones da 

literatura.  

Outro caminho apontado por Brandão e Rosa (2010b) que deve ser levado em 

conta na hora da seleção das obras a serem lidas, diz respeito às “preferências 

demonstradas pelas crianças”. Nesse sentido, as autoras reforçam a necessidade de que 

o professor tenha cuidado para não assumir uma postura adultocêntrica, de censura 

prévia e que limite as leituras de seus alunos, embora concordem que também é papel 

do professor indicar algumas leituras de modo a ampliar os horizontes dos seus alunos 

como leitores.  

Finalmente, as autoras, tal como defende Albuquerque (2012) salientam a 

necessidade de conhecer o acervo disponível na escola, para que possam dar acesso aos 

alunos a um repertório significativo de leituras.  A esse respeito destacam programas 

nacionais como é o caso do PNBE que “têm assegurado uma ampla distribuição de 

literatura para as escolas e que precisam ser conhecidos para poderem ser mais bem 

aproveitados” (BRANDÃO e ROSA, 2010b, p.77). 

Ainda em se tratando da seleção de livros para as crianças pequenas, Teberosky 

e Colomer (2003) apontam um aspecto que julgamos bastante importante para orientar a 

seleção de livros de literatura que serão lidos para as crianças pequenas. Assim, para 

elas é preciso escolher os livros “menos didáticos”. Tal discussão assume uma 

importância especial na Educação Infantil já que é justamente o “critério didático” que 

frequentemente parece orientar as escolhas das professoras quando leem histórias para 

as crianças nesta etapa.  

De fato, algumas pesquisas recentes (SANTOS, CAVALCANTI E BRANDÃO, 

2005; SANTOS E BRANDÃO, 2010; VALDEZ E COSTA, 2010) têm sinalizado que a 

escolha do livro de literatura é comumente baseada na ideia de ensinar determinados 

conteúdos como números, letras, cores ou de explorar assuntos articulados aos temas de 

projetos realizados em sala, tais como alimentação saudável, higiene, meios de 

transporte, etc.  

Valdez e Costa (2010), em um estudo realizado com profissionais da Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino de Goiânia que realizavam um curso intitulado 

“Viver e ouvir histórias na Educação Infantil: um direito da criança” constataram por 

meio de questionários respondidos por professores que:  
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(...) Critérios como histórias adequadas; com fundo moral, que ensine alguma 

coisa; que acalme as crianças; que incentive boas maneiras e outros são 

argumentos fortes para a escolha, ou seja, acredita-se no poder redentor do 

livro, para formar hábitos, construir valores e, também, para ensinar 

conceitos. (VALDEZ e COSTA p. 169) 

 

Na verdade, reconhecemos que não há como trabalhar com literatura sem 

discutir valores morais, pois a literatura não é neutra.  Assim, o professor assume um 

importante papel, “seja na escolha das histórias ou na relação entre o livro e as crianças 

que acredita ser adequada” (VALDEZ e COSTA, 2010, p. 169). Porém, tal como 

expusemos acima, é importante fugir das histórias fechadinhas (ver RITER, 2009, no 

início desse tópico) que direcionam para uma única forma de entender o mundo.  

Considerando tudo que foi dito sobre a seleção de obras literárias, 

evidentemente, há outros aspectos relevantes que precisam ser considerados no 

momento em que lemos para as crianças. Nesse sentido, concordamos com Corsino 

(2010) quando afirma que: 

Para se realizar a leitura é preciso uma ambiência, um clima que garanta o 

espaço do leitor, seus silêncios e suas falas. É preciso, ainda, que a criança 

estabeleça relações com o texto, as imagens, suas histórias e experiências 

pessoais. (p.186) 

 

Na seção seguinte, iremos discutir brevemente sobre mais um aspecto que diz 

respeito à mediação de leitura, isto é, a organização do espaço para ler com ou para as 

crianças na escola.   

 

3.2.4 Os espaços de leitura: mais uma face do trabalho do mediador   

Como temos enfatizado, o acesso a bons livros desde a Educação Infantil e a 

experiências significativas de leitura colaboram na formação de leitores proficientes e 

que gostam de ler. Assim, além de cuidar da seleção das obras de literatura que serão 

lidas para as crianças, consideramos que também é papel do mediador refletir sobre os 

espaços de leitura criados para acolher as crianças, seja na sua sala ou fora dela, na 

escola. 

Tal como salientam Albuquerque (2012), Nascimento, (2012) e Brandão e Rosa 

(2010), as rodas de história na Educação Infantil podem ser realizadas em diversos 

espaços de leitura e com diferentes finalidades. Na Educação Infantil, esse momento 

costuma ser configurado com as crianças sentadas no chão perto da professora no 

“cantinho de leitura”, caso exista esse espaço na sala.  
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Porém, esse não é, certamente, o único espaço de leitura¹ que está presente no 

contexto escolar. Pieruccini (2011) aponta a importância de outros possíveis espaços de 

leitura como, por exemplo, um determinado local no pátio da escola ou as bibliotecas 

escolares.  A autora destaca ainda a possibilidade da leitura em outros espaços não 

formais de ensino, tais como a casa, as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas públicas, 

entre outros. Além disso, sinaliza os espaços virtuais de leitura, como é o caso dos 

computadores, notebooks, tablets e até celulares. 

Pieruccinni (2011), porém, destaca “ambientes de leitura” são para ela “espaços 

construídos e pensados, especificamente, para se ler. Não são meros espaços físicos, 

mas resultam da combinação entre os diversos elementos que os constituem e também 

das relações a que se propõem ou que estabelecem nesses lugares”. (p.78, grifos 

nossos).  

No que se refere ao canto de leitura na sala de aula, a autora ressalta a 

importância de organizá-lo, considerando-se “as particularidades de cada grupo, 

contemplando ao mesmo tempo o projeto pedagógico proposto na escola e a faixa etária 

dos alunos a que se destina” (p.79). Ainda com respeito à organização desses cantos de 

leitura na sala, Pieruccinni ressalta que: 

Quando os materiais se “oferecem” ao olhar da criança, fica mais fácil para 

ela identificar e escolher o que interessa. Para tanto, uma possibilidade é 

acondicioná-los em caixas de madeira, papelão reforçado, plástico colorido, 

ou estantes baixas, também as sacolas com visor de plástico transparente, 

expositores em metal (como os usados em livrarias), ou mesmo cestas podem 

ser adaptados à organização do acervo do canto de leitura. É recomendável 

também que os materiais possam ser identificados de forma visual – com 

etiquetas coloridas, por exemplo – para que, após o uso, sejam sempre 

recolocados na mesma posição. Por esse motivo, os materiais têm de ser 

arrumados a partir de critérios conhecidos e partilhados pelo grupo.  

(PIERUCCINNI, 2011, p. 81)  

 

Finalmente, a autora lembra que não se pode substituir o canto da leitura da sala 

pela biblioteca da escola
1
 que tem como uma de suas incumbências disponibilizar 

acervos mais amplos.  

Corsino (2010) analisando os diálogos entre crianças e adultos em interação com 

a literatura em diferentes espaços de leitura, observou numa biblioteca de uma escola 

particular no Rio de Janeiro a grande a familiaridade dos pequenos com o acervo e 

                                                             
¹
 Pieruccinni (2011) também evidencia a distinção entre a biblioteca pública e a biblioteca escolar. Em 

relação à biblioteca pública, a autora diz que esse é um “lugar da diversidade cultural, do acesso a 

recursos informacionais variados, da memória local e universal” (p.87). Nesse espaço, podem-se receber 

diferentes tipos de público e apresentar propostas e projetos diversificados, levando em conta, por 

exemplo, atividades culturais distintas daquelas realizadas na escola. 
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também com os gêneros e estilos literários disponíveis naquele espaço, como se revela 

nas seguintes falas:  

Pedro: Pega o livro do Menino Maluquinho, ele está na prateleira ali do lado, 

é meio pequeno. 

Maria: Pega o livro que é grande e tem o desenho do coelho na capa, ele está 

mais embaixo. (p.198) 

 

Corsino (2010, p. 199) afirma ainda que: 

A familiaridade com o acervo da sala de leitura permite a circulação e a 

reinvenção do espaço, que vira cenário de brincadeiras e de interações. A 

livre escolha das crianças, a circulação solta, as aproxima ainda mais dos 

livros, que assumem outras funções. Mas o objeto livro não passa 

despercebido. As mesmas crianças são capazes de, num outro momento, 

observar os estilos dos ilustradores, relacionar obras, identificar traços 

comuns: 

Pedro: O Menino Maluquinho tem o mesmo pilot do Flicts. 

Professora: Porque é do mesmo ilustrador, o Ziraldo. 

Maria: A vizinha está parecendo Marieta. 

Professora: Porque é a mesma ilustradora: Mariana Massarani.  

 

 

A casa, outro ambiente de leitura, apontado por Pieruccinni (2011) também 

assume uma importância incontestável para a formação de leitores. Assim, a autora 

reforça a ideia de ter um canto de leitura na casa como, por exemplo, um “canto do 

computador”. Segundo ela: 

Uma pequena mesa e uma cadeira (e uma conexão com a internet, é claro!) 

dão acesso a um ambiente virtual e infinito de possibilidades que permite, 

sem sair de casa, navegar por uma gama extraordinária de informações, 

textos e documentos das mais variadas procedências, qualidades, gêneros e 

idiomas. (p.84)  

 

 A autora alerta, porém, sobre a necessidade de estabelecer um equilíbrio entre o 

mundo virtual e o mundo físico que pode ser incentivado na própria casa por meio da 

leitura partilhada. 

Em um estudo recente, Albuquerque (2012) investigou, entre outros tópicos, os 

espaços de leitura disponíveis em instituições públicas voltadas para o atendimento a 

crianças menores de seis anos, em Recife. A autora visitou oito instituições, sendo duas 

creches com atendimento integral de crianças de zero a três anos de idade, quatro 

Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e duas escolas de Ensino 

Fundamental com salas destinadas ao atendimento de crianças de quatro a cinco anos de 

idade. Além da observação e do registro fotográfico dos cantinhos e dos espaços de 

leitura encontrados em cada sala de aula e/ ou escola, Albuquerque (2012) realizou 

entrevistas com 26 professoras e sete coordenadoras pedagógicas.  
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A partir das informações coletadas, a pesquisadora evidenciou que os espaços 

especificamente destinados à leitura nas instituições visitadas eram raros. Das oito 

instituições visitadas, apenas uma das creches tinha uma sala de leitura funcionando 

plenamente e oferecendo boas condições de leitura para os seus usuários. No local, 

denominado “sala multimídia,” havia tapetes, colchões e almofadas e cadeiras 

arrumadas em vários lugares para que crianças e adultos se sentissem à vontade nos 

momentos de leitura.  Na sala também foram vistos painéis com produções das crianças, 

mostrando, por exemplo, informações sobre a vida e a obra de escritores e também 

cartazes com os desenhos dos pequenos em relação às histórias que eram lidas ou 

contadas para eles naquele espaço.  

Em se tratando dos cantinhos de leitura nas salas das crianças, o quadro também 

foi bastante precário. Considerando as 26 salas visitadas nas oito instituições, 

Albuquerque (2012) constatou que, entre as 13 salas dos CMEIs, em apenas cinco 

foram identificados varais ou estantes com livros disponíveis para as crianças. E entre 

essas cinco salas, apenas uma delas oferecia às crianças um espaço claramente 

delimitado para ler com tapete, almofadas e uma estante com brinquedos. Porém, neste 

caso, os livros estavam em um armário fechado, acima da estante. Com relação às cinco 

turmas de creches observadas, nenhuma tinha um cantinho específico para a leitura 

dentro da sala. Na verdade, em duas salas havia, segundo a autora, uma plaquinha 

colada na parede com o nome “Cantinho de Leitura”, no entanto, não havia livros ou 

qualquer outro material de leitura disponível para as crianças. Finalmente, entre as oito 

salas de crianças dos Grupos quatro e cinco das escolas visitadas, em quatro os livros 

estavam organizados em um expositor acessível às crianças, o que é um dado positivo.   

A justificativa apontada pelas docentes em relação à ausência dos cantinhos de 

leitura refere-se à falta de espaço físico disponível nas suas respectivas salas. Sem 

dúvida, o espaço físico nas escolas municipais é um problema bastante conhecido por 

todos nós. No entanto, apesar dessas evidências, Albuquerque (2012) constatou que 

algumas instituições dispunham de um bom espaço físico, mas não havia, dentro ou fora 

das salas, um local reservado para os cantinhos de leitura.  

Albuquerque (2012) ainda acrescenta que o acervo encontrado nas instituições 

públicas de Educação Infantil visitadas era, em geral, de boa qualidade. Das 26 salas 

que compuseram a amostra da pesquisa, apenas em três não havia um acervo próprio 
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com livros de literatura infantil, ainda que nem sempre estes livros estivessem 

livremente acessíveis às crianças, tal como indicamos acima.  

Muitos dos livros eram doados pelo PNBE (Programa Nacional Biblioteca da 

Escola) e, sobretudo, pelo Programa Manoel Bandeira, desenvolvido pela Secretaria 

Educação do Recife. Porém, um outro problema constatado na pesquisa de Albuquerque 

(2012) foi a falta de estrutura física e de pessoal nas instituições para receber, organizar, 

catalogar e disponibilizar os livros que chegavam às instituições. Assim, na maioria das 

instituições observadas, cerca de 87,5% delas guardavam os livros em armários nas 

secretárias ou na sala de vídeo das instituições.  Apenas em uma das escolas da amostra 

foram encontrados livros que estavam dispostos de maneira mais organizada e acessível 

numa “biblioteca móvel”, uma espécie de equipamento com rodinhas em sua base, que 

comportava materiais como livros, brinquedos, fantoches, figurinos de personagens e 

diversos objetos que estimulavam a imaginação das crianças. Por outro lado, em um dos 

CMEIs visitados, não havia sequer armários para guardar os livros. Dessa forma, as 

obras estavam amontoadas em caixas e em cima de mesas, na secretaria.  

Por fim, o trabalho de Albuquerque (2012) traz várias evidências de que se 

pretendemos formar leitores desde cedo, na Educação Infantil, é importante considerar 

pelo menos três elementos: os espaços de leitura, a qualidade do acervo e a atuação de 

mediadores de leitura. Tais itens já foram abordados aqui e, como vimos, também são 

focos de atenção dos materiais do Projeto Trilhas. 

Na seção seguinte, apresentamos a metodologia da pesquisa a fim de esclarecer 

mais detalhadamente quem foram os participantes deste estudo e os procedimentos 

adotados para atingir os objetivos propostos para a pesquisa.  
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4 METODOLOGIA 

 Com base nos objetivos definidos para o presente estudo, desenvolvemos um 

trabalho pautado na abordagem qualitativa de pesquisa, que segundo Ludke e André 

(1986) “possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o ambiente, em 

que são observadas as ações dos sujeitos, dentro de seu campo de atuação, via de regra, 

através do trabalho intensivo de campo”. (p.11) 

A seguir, apresentamos informações detalhadas sobre os participantes do estudo, 

bem como sobre os procedimentos para a geração de dados que envolveu a observação 

de rodas de história conduzidas por professoras de Educação Infantil com e sem apoio 

dos materiais do Projeto Trilhas; a realização de dois encontros para a apresentação 

desses recursos às professoras participantes da pesquisa e ainda a realização de 

entrevistas com essas docentes. 

 

4.1 Participantes: 

Participaram da pesquisa duas professoras (aqui chamadas de A e B) do Grupo 

V da Educação Infantil, atuando em duas escolas públicas da Região Metropolitana do 

Recife e seus respectivos grupos de crianças na faixa etária de 5 a 6 anos de idade. Na 

turma da professora A estavam matriculadas 19 crianças e na turma da professora B, 18.  

 Os critérios para a escolha das duas docentes foram ter formação acadêmica em 

Pedagogia ou Letras, ter no mínimo três anos de experiência atuando como docente na 

Educação Infantil, utilizar as rodas de história como uma atividade de rotina no seu 

trabalho com as crianças e não conhecer ou ter trabalhado com o material do Projeto 

Trilhas. 

O Quadro 01, abaixo, apresenta algumas informações relevantes em relação ao 

perfil das duas docentes participantes da pesquisa. 

Quadro 01: Informações sobre as professoras 

 

Professoras 

 

Idade 

 

Formação acadêmica  

Graduação/Pós – Graduação 

 

 

Tempo de 

experiência na 

Educação Infantil 

 

Grupos em que 

atuam  

Professora 

A 

36 Pedagogia/UFPE 

Pós-graduação:Tecnologias na 

Educação – FAFIRE 

10 anos  

Grupos IV e V 

Professora 

B  

30 Pedagogia/ Faint- Visa 

Pós-graduação: Recursos Humanos 

em Educação/ Faint-Visa 

6 anos Grupo V 
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Como se vê no Quadro 01 acima, as duas docentes eram graduadas em 

Pedagogia em instituições de ensino superior diferentes.  A professora A, concluiu seu 

curso na Universidade Federal de Pernambuco em 2002 e em seus 10 anos de Educação 

Infantil sempre atuou em escolas públicas da Prefeitura do Recife.  

A professora B, formada pela FAINT-VISA, concluiu a licenciatura em 

Pedagogia um pouco mais tarde no ano de 2006. Dos seis anos de experiência na 

Educação Infantil, dois foram em escola privada, três em escolas públicas da Prefeitura 

de Jaboatão dos Guararapes e de Moreno, tendo apenas um ano de trabalho na escola 

pertencente à Prefeitura do Recife onde a presente pesquisa foi conduzida. 

As duas docentes trabalhavam em outras instituições de educação, além das 

escolas que compuseram a amostra da pesquisa. Assim, a professora A também atuava 

em um Grupo IV da Educação Infantil no período da manhã e a professora B acumulava 

o cargo pela prefeitura do Recife, trabalhando em outra instituição, na área de 

Tecnologia e Educação com jovens e adultos. 

 Conforme relatou a professora A, a última formação da qual participou foi na 

área de Matemática, realizada em 2011 e apenas essa professora citou ter participado de 

um curso específico na área de literatura infantil e mediação de leitura literária com 

Rosinha Campos, autora e ilustradora pernambucana de livros de literatura infantil. 

A professora B, por sua vez, mencionou uma formação promovida pelo Instituto 

Ricardo Brennand, em parceria com o IQE (Instituto de Qualidade do Ensino) e também 

a participação em um Congresso na área de educação ofertado pelo SENAC e pago pela 

Prefeitura do Recife. A docente B, porém, afirmou não ter participado de qualquer 

formação que objetivasse discutir o ensino da leitura de histórias.  

  

4.2 Procedimentos da pesquisa: 

A seguir, apresentamos, de forma detalhada, os procedimentos metodológicos 

adotados na presente pesquisa. 

 

4.2.1Observação das rodas de história  

Foram observadas quatro rodas história nas salas das duas professoras 

participantes do estudo. As rodas mediadas por essas docentes foram previamente 

agendadas e também videogravadas.  



 

57 

 

O instrumento da videogravação, conforme aponta Carvalho et al.  (1996), 

permite um registro mais detalhado das situações de interações propostas. Isso 

possibilita, por sua vez, uma avaliação mais cuidadosa do fenômeno e ao mesmo tempo 

facilita a análise e o questionamento das condições observadas. 

Para melhor compreensão do que foi feito ao longo das sessões de rodas de 

história conduzidas pelas docentes, apresentamos o diagrama abaixo: 

 

 

Como podemos observar no diagrama, na primeira roda as duas docentes não 

tiveram acesso a qualquer material do Projeto Trilhas. Dessa maneira, ambas estiveram 

livres para escolher um livro de literatura infantil de sua preferência e conduzir a roda 

de história com seus respectivos grupos de crianças. 

Na condução dessa primeira roda, analisamos quais os critérios de seleção para a 

escolha dos livros lidos naquele momento, ou seja, a qualidade literária dos mesmos 

(ilustrações, articulação entre as linguagens verbal e visual, adequação à faixa etária das 

crianças, presença de metáforas, etc.), bem como a condução da conversa e atividades 

em torno do texto, observando possíveis atividades motivacionais, de leitura, exploração 

e extrapolação da leitura.  Além disso, tal como será detalhado mais adiante, nos 

apoiamos no estudo de Sepúlveda (2012) que sugeria o uso do “inventário de ações 

esperadas pelo professor com base nas orientações dadas nos materiais do Trilhas”. 

Observarmos ainda o espaço de leitura onde foram conduzidas as rodas e como a sala 

estava organizada para realizar a leitura para as crianças.  
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Conforme o diagrama, acima, para a condução da 2ª, 3ª e 4ª rodas, as professoras 

tiveram acesso aos materiais disponibilizados pelo Trilhas. Esse material foi entregue e 

discutido com as professoras em dois encontros de duas horas cada um, com a presença 

da pesquisadora e sua orientadora, tal como descreveremos no item a seguir. 

 

4.2.2 Encontros para a apresentação do Projeto Trilhas para as professoras 

participantes da pesquisa 

Como já informado anteriormente, as duas professoras participantes da pesquisa 

receberam os seguintes materiais: 

- Caderno de apresentação do Trilhas; 

- Caderno de estudos – Trilhas para ler e escrever textos; 

     - DVD: Trilhas de Formação do leitor; 

- Caderno de orientações das histórias com engano;  

- Livros de literatura infantil: “O Grúfalo” na execução da  segunda roda, “ O 

filho do Grúfalo” na terceira e “ O caso das bananas” na quarta e última roda. 

 

Tais materiais foram lidos e discutidos em dois encontros com as docentes. Os 

encontros ocorreram na escola onde uma das docentes atua, sendo ambas liberadas pela 

gestão para participar dos encontros 

Nesse momento buscamos apresentar, de forma geral, a proposta do Projeto 

Trilhas para a Educação Infantil, detalhando os princípios pedagógicos e materiais 

disponibilizados para o trabalho de leitura de histórias. As histórias com engano e as 

orientações dadas pelo Projeto para a condução das rodas de leitura foram enfatizadas, 

buscando-se, assim, garantir uma oportunidade para que as professoras lessem e 

discutissem as propostas do Trilhas.  O planejamento detalhado desses dois encontros 

está apresentado no Anexo I. 

Os encontros foram conduzidos pela orientadora da dissertação, ficando a 

pesquisadora na posição de observadora, registrando a participação das professoras nos 

momentos de discussão, suas opiniões, críticas, acréscimos e/ou dúvidas levantadas a 

respeito dos materiais e dos temas discutidos. Também foram registrados outros 

aspectos como: se as docentes demonstravam interesse pelos materiais do Trilhas 

disponibilizados; as experiências de leitura de histórias para as crianças relatadas e os 

conhecimentos revelados a respeito dessa atividade. Os dois encontros foram 
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videogravados de modo a permitir a seleção e transcrição de possíveis pontos de 

interesse para posterior análise.  

Ao término dos encontros, as duas docentes receberam cópias dos materiais do 

Trilhas discutidos, sendo  solicitadas, com base no Caderno de orientações do Trilhas, a 

reler os textos e a planejar  uma roda de história em que  utilizariam o livro “O 

Grúfalo.” 

Ainda com o apoio do material de orientação do Trilhas, as docentes foram 

solicitadas a planejar e conduzir mais duas rodas a partir da leitura dos livros “ O  filho 

do Grúfalo” e “ O caso das bananas”, sendo as datas de cada roda agendadas 

previamente com as professoras.  

Neste segundo bloco de observação em que as rodas de história foram 

conduzidas com o apoio do material do Projeto Trilhas, analisamos os mesmos aspectos 

citados anteriormente com relação à primeira roda. Porém, neste caso, exploramos 

também as relações entre as orientações dadas no Trilhas e o que foi, efetivamente, feito 

por cada docente na condução das sessões de leitura com seus respectivos grupos de 

crianças. 

Além dos procedimentos mencionados acima foram conduzidas entrevistas com 

cada docente, conforme explicitaremos a seguir.  

 

4.2.3 Entrevistas semiestruturadas 

Como já anunciamos acima, conduzimos entrevistas semiestruturadas com duas 

professoras. As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas para a 

análise. 

Cabe ressaltar que o tipo de entrevista adotado neste estudo permite, segundo 

Lüdke e André (1986) a: 

... captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. (...) pode 

permitir o tratamento de assuntos de natureza extremamente pessoal e íntima 

(...). Pode permitir o aprofundamento de pontos levantados por outras 

técnicas de coleta de alcance mais superficial, como o questionário. (p. 34). 

 

Ainda em relação à entrevista, Mazzotti e Gewandsnajder (2004) defendem que: 

 (...) a entrevista permite tratar de temas tão complexos que dificilmente 

poderiam ser investigados adequadamente através de questionamentos, 

explorando-os em profundidade. A entrevista pode ser a principal técnica de 

coleta de dados ou pode, como vimos, ser parte integrante da observação 

participante. (p. 168) 
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 Em concordância com o que foi exposto pelos autores acima, enfatizamos que a 

entrevista pode oportunizar a apreensão de significados não apenas presentes no 

discurso explícito, mas daquilo que está contido nas entrelinhas da fala do sujeito 

entrevistado. Assim, tal instrumento, de acordo Szymansky et al (2002) possibilita 

enxergarmos as percepções, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações dos 

sujeitos. 

No caso das entrevistas com as docentes, como foi dito na seção anterior, estas 

ocorreram em três etapas. Assim, realizamos a entrevista inicial, algumas mini 

entrevistas ao longo das observações e uma entrevista coletiva, ao final do estudo, com 

as duas docentes simultaneamente.  

1ª etapa - Entrevista inicial: Nesta etapa, as entrevistas com as professoras 

foram realizadas individualmente, antes da primeira roda de história a ser conduzida.  A 

entrevista abordou, basicamente, os seguintes itens (ver Anexo II para o roteiro 

completo dessa primeira entrevista com as docentes): 

 Critérios de seleção para a escolha dos livros de literatura infantil e 

frequência com estes são lidos para as crianças do seu grupo; 

 Espaços e acervos de leitura da escola; 

 Formas de aquisição dos livros de literatura utilizados nas rodas; 

  Possibilidades de formação continuada e articulação entre professoras e 

coordenação da escola para discussão de projetos e atividades de 

incentivo à leitura na sala e na escola como um todo; 

 Como se dá, de forma geral, o trabalho das docentes na condução das 

rodas de história com sua respectiva turma.  

 

2ª etapa – Mini-entrevistas ao final de cada roda: Tais entrevistas foram 

realizadas ao final de cada uma das quatro rodas observadas. A entrevista focou na 

condução de cada roda, com base nas seguintes questões: 

a) Como você avalia a roda de hoje? 

b) Como você avalia a participação das crianças? 

c) Você faria algo diferente em relação à condução da roda de hoje? O quê? Por 

quê? 

d) De que forma você planejou essa roda? 

 



 

61 

 

3ª etapa – Entrevista coletiva: Para ampliar as possibilidades de discussão e 

reflexão sobre o material do Trilhas utilizado, optamos por realizar a última entrevista 

com as duas professoras simultaneamente. A entrevista foi videogravada e nossa 

intenção foi, basicamente, avaliar em que medida o apoio do Trilhas fez ou não 

diferença na condução das rodas, segundo a percepção das professoras (ver Anexo III  

para o roteiro completo da entrevista coletiva). 

Por fim, considerando que a análise sobre como as professoras utilizam as 

orientações propostas pelo Trilhas implica, necessariamente, numa leitura crítica de tais 

orientações, buscamos caminhar nessa direção desde a apresentação do material ainda 

na primeira seção da dissertação. O diálogo com os materiais também ocorreu na análise 

dos encontros para a apresentação do Trilhas às professoras, bem como no momento da 

discussão das rodas conduzidas por elas. Nesse percurso, buscamos, por exemplo, 

informar sobre as orientações dadas, avaliar a qualidade dessas orientações, a clareza da 

linguagem utilizada e dos conceitos propostos, a adequação ou não das atividades 

sugeridas, entre outros tópicos. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Nesta seção, iremos analisar detalhadamente os dados gerados na presente 

pesquisa.  Em primeiro lugar, discutiremos os dados da entrevista inicial, realizada com 

cada docente. Ou seja: qual o perfil de cada uma delas; o que dizem sobre as práticas de 

leitura realizadas com os pequenos; como se dá o processo de mediação de leitura de 

histórias com as crianças de suas respectivas turmas, entre outros tópicos. 

Em segundo lugar, faremos uma análise acerca da primeira roda de história de 

cada docente sem apoio do Trilhas. Importa-nos saber, por exemplo, como as docentes 

escolheram o livro para ser lido naquela roda, como planejaram a condução dessa 

atividade e em que espaço de leitura foi organizada tal atividade, que perguntas sobre o 

texto foram formuladas, etc. Ainda nesse momento, iremos analisar o que as 

minientrevistas revelaram em relação à condução dessa roda pelas docentes. 

Posteriormente, iremos abordar os encontros entre as professoras e as 

pesquisadoras para apresentar o material do Projeto Trilhas a ser utilizado na pesquisa.  

Em quarto lugar, nos debruçaremos na análise dos protocolos das três rodas 

seguintes (com apoio) dos materiais do Projeto Trilhas, bem como nas minientrevistas.  

Por último, por meio da entrevista aplicada simultaneamente as duas docentes, 

analisaremos como cada uma delas avaliou o material do Trilhas utilizado na 

pesquisa.Também nesta etapa, confrontaremos as impressões das professoras com as 

nossas percepções ao longo do desenvolvimento do estudo. 

Vejamos então, para começar, os principais aspectos que configuram a entrevista 

inicial com as docentes.  

 

5.1 Análise da “entrevista inicial” com as docentes 

Antes de discutir os tópicos tratados na entrevista inicial acerca do trabalho de 

leitura de história que as docentes realizam com seus respectivos grupos de crianças 

faremos uma breve caracterização do espaço físico das salas das crianças onde as 

sessões de leitura ocorreram
2
.  

5.1.1 Caracterização do espaço físico das salas onde foram conduzidas as rodas de 

história 

                                                             
2
 Vale informar que para preservar a identidade das docentes e das crianças, as imagens dos seus rostos 

foram encobertas ou desfocadas nas fotos apresentadas a seguir. Também é importante esclarecer que nos 

trechos das falas das professoras transcritos neste capítulo, as frases em negrito ressaltam aspectos que se 

relacionam mais diretamente com os comentários feitos sobre o trecho em questão. 
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Em relação aos espaços físicos das salas de cada escola, onde as rodas de 

histórias das professoras eram conduzidas, verificamos que tais espaços eram precários 

e pouco atraentes para os pequenos. 

Na sala da professora A, por exemplo, embora o espaço físico desse ambiente 

fosse favorável em relação ao tamanho, cadeiras quebradas estavam amontoadas no 

cantinho da sala, o que deixava a docente insatisfeita, pois aquilo desfavorecia a estética 

do ambiente e o aproveitamento do espaço. 

Para a docente, isso impossibilitava a colocação de cartazes nas paredes com as 

produções das crianças, bem como um espaço destinado ao cantinho da leitura, por 

exemplo, conforme relatou diversas vezes por meio das conversas informais que 

tivemos. Vejamos a imagem da sala dessa professora: 

 

(Espaço físico da sala da professora A) 

 

Na sala da professora B, a situação era ainda pior.  O ambiente era pequeno para 

comportar dezoito crianças, a pintura a óleo das paredes também dificultava a colagem e 

a exposição das atividades confeccionadas pela turma, principalmente nas áreas mais 

baixas que estavam ao alcance da visão dos pequenos. O cheiro de mofo também 

incomodava e a limpeza do espaço não ocorria diariamente, o que não permita que a 

docente optasse por fazer alguma atividade no chão com a turma. 
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A questão da falta de espaço físico nas salas para organizar os livros e conduzir a 

leitura com as crianças foi, portanto, ressaltada pelas duas docentes. Além disso, na 

escola em que as duas professoras trabalhavam no turno da manhã, não havia biblioteca 

e não se fazia empréstimos de livros às crianças. Os livros a que esses pequenos leitores 

tinham acesso ficavam numa estante de madeira cheia de compartimentos, próxima ao 

corredor da instituição.  

 

(Armário no corredor da escola) 

  

Como se pode verificar na imagem acima, a estante que ficava à disposição de 

todas as crianças que estavam matriculadas naquela instituição, apresentava livros 

amontoados, misturados com outros materiais de leitura, como revistas, por exemplo.   

Muitas dessas obras apresentavam sinais de rasuras, páginas meio amareladas e, 

aparentemente, não eram livros tão bons quanto os que estavam em outro armário 

trancado à chave e a que só os professores tinham acesso. Nesse armário, havia obras de 

boa qualidade literária fornecidas pelo PNBE e outros programas. 

A docente B relatou ainda o descompromisso que a coordenação pedagógica e a 

direção da escola demonstravam em relação ao trabalho pedagógico dos professores. 

Segundo seu relato, por conta da pintura da própria sala, os cartazes que estavam 

colados nas paredes com as atividades das crianças foram retirados e, simplesmente, 
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jogados no lixo, sem haver qualquer tentativa de comunicação com a educadora sobre a 

necessidade de retirar as produções dos pequenos de lá. 

Assim, quando questionadas sobre o espaço disponível nas salas para ler, a  

resposta dada pela professora A, por exemplo,  para essa pergunta foi a seguinte: 

Faço uma roda com as cadeiras na própria sala. Aqui no chão, nem se eu sonhar, eu posso! Eu junto as 

cadeirinhas, afasto as mesas do lugar... Faço ali, aí eu faço uma entrada e dependendo do dia, quando é 

segunda, eu pergunto sobre o final de semana. Aí eu começo com o livro, aí vou mostrando o livro. 

Geralmente a leitura é aqui na sala. Porque assim, pra fazer em outro lugar eu só vou me estressar, 

entendesse? Porque assim, a biblioteca não dá. Pra nenhuma turma não dá! Pra ficar uma turma todinha 

não dá [O espaço era realmente muito pequeno, impossível de reunir uma turma lá.] Se você for lá pra 

fora [a professora referia-se ao pátio da escola que fica na frente], o pessoal que trabalha ali pra frente 

e o pessoal da rua vai lhe incomodar. E pra cá tem a quadra e tem a associação [associação de 

moradores que ficava no fundo da instituição], mas aí é complicado da gente ir pra aí. (PROFESSORA 

A) 

 

 A professora B, assim como a professora A, ressaltou o problema do espaço 

físico da sua sala.  Por conta disso, afirmou que algumas vezes realizava as sessões das 

rodas de histórias fora da sala. Vejamos o que disse essa docente.  

... às vezes eu tô no chão junto com eles, às vezes eu tô em pé, aí eu fico mudando de local na sala, com 

todo o aperto da sala. Aí um dia eu fico perto quadro pra melhorar a visualização pra eles, outro dia eu 

fico perto da porta virada pra eles. Tem dia que quando tá tudo enxutinho, aí a gente vai lá pra fora, lá 

pra o pátio. Aí fica tudo deitadinho no chão, bem à vontade... O cantinho de leitura eu gostaria muito de 

ter lá, um estande de livros expostos lá, né? Mas não tem... (PROFESSORA B) 

 
 

5.1.2 A prática de leitura relatada pelas docentes na entrevista inicial 

Como já esperávamos, tendo em vista o critério de escolha adotado na pesquisa, 

as duas professoras relataram que frequentemente propiciavam momentos de leitura 

com suas respectivas turmas, conforme podemos observar, por exemplo, em uma das 

falas da professora A: 

Contação de história, leitura de poesia, de história, dramatização... [Pausa prolongada] ... recontação 

da história ou oralmente ou com desenhos... Hummm... E outros textos, né? Parlenda, poesia, 

receita...(PROFESSORA A) 

 

Nota-se que a docente considerava importante ler outros gêneros textuais, além 

das histórias e que a leitura era complementada com outras atividades que podem 

contribuir para a produção de sentidos, como o reconto, a dramatização e desenhos.   

A esse respeito Girotto e Souza (2010) consideram que em um contexto escolar, 

é preciso ir além do uso das estratégias de leitura, enfatizando o conhecimento de 

diferentes gêneros textuais, seu modo de utilização, bem como sobre sua utilidade, 

eficácia e oportunidade de formação leitora.  

Brandão, Leal e Nascimento (2013) defendem ainda que: 
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É também por meio do contato com textos inseridos em práticas de leitura 

que tenham significado para as crianças, tais como a leitura de histórias ou a 

leitura de um folheto de prevenção contra a dengue, que elas desenvolvem os 

chamados “gestos de leitura” (CHARTIER; CLESSE; HÉBRAD, 1996) 

adequados a diferentes suportes e finalidades dessa atividade. (p. 218) 

 

A professora B também relatou atividades diversas voltadas para o desenvolvimento 

da leitura. Vejamos: 

 Eu faço roda de leitura, tanto na sala quanto no espaço extra- escolar, no pátio... Faço apreciação de 

livros com eles, cada um pega, lê da sua maneira, apresenta para os colegas, leitura de palavras, de 

frases soltas, tentando organizar os pensamentos, relacionar as palavras com as figuras, joguinhos que 

envolvam isso, né? (PROFESSORA B) 

 

Tal como podemos observar na fala da professora B, ela considerava importante  

realizar a da roda de leitura em diferentes espaços. Esse aspecto, segundo alguns autores 

(por exemplo, ALBUQUERQUE, 2012; PIERUCCINI, 2011; TEBEROSKY e 

COLOMER, 2003) são muito importantes, pois favorecem a aprendizagem das crianças 

e criam um ambiente mais acolhedor para elas desfrutarem o contato com livros. 

Além disso, vimos que a docente B também dizia aproveitar esses momentos de 

leitura para fazer reflexões sobre o texto em torno do ensino do sistema de escrita 

alfabética, explorando, por exemplo, a leitura de palavras, de frases etc. Tal proposta 

parece estar coerente com a perspectiva de “alfabetizar letrando” na Educação Infantil, 

tal como defendida pelo Projeto Trilhas, conforme discutido anteriormente.   

 

5.1.3 Como se dava a mediação de leitura de histórias segundo as docentes 

Quando questionadas sobre o papel que assumem enquanto mediadoras nos 

momentos de leitura de histórias para as crianças, a professora A parece perceber sua 

atuação de modo mais claro apenas após a leitura do texto, no momento em que ela 

discute sobre a história com as crianças. Vejamos: 

[pausa prolongada] Me pegou mesmo agora! [pausa prolongada] Peraê... Eu nunca pensei qual o meu 

papel... Eu penso assim que quando você conta a história, quando você começa a abranger perguntas, eu 

vejo coisas que nem você achava... Ou então assim, a visão que ele tem daquilo.... Eu vejo mais o depois 

da história do que a hora da história... assim, quando ele começa a contar ou recontar a história ou falar 

ou responder sobre aquilo... (PROFESSORA A) 

   

 De fato, Colomer e Camps (2002) asseguram que: 
[...] a discussão baseada no texto ajuda os estudantes a enriquecerem sua 

compreensão ao oferecer-lhes as interpretações dos demais, reforça sua 

memória a longo prazo, já que devem recordar a informação para explicar o 

que entenderam, e contribuiu também para melhorar a compreensão em 

profundidade e o pensamento crítico quando os alunos têm de apresentar 

argumentos sobre opiniões emitidas e têm de eliminar as incoerências e 

contradições lógicas de seu próprio pensamento com relação ao texto lido. 

(p.85) 
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A professora B, por sua vez, parece enfatizar o papel do mediador de leitura para 

despertar o interesse e o prazer dos pequenos, afirmando que: 

É tudo, é tudo... A professora é tudo! Porque se a professora não souber conduzir, estraga tudo. 

Eles vão ficar naquele momento chato, eles vão ficar dispersos, né? (PROFESSORA B)  

Porém, ela também deixa claro que utilizava a leitura de livros de literatura não 

só “para deleite” (o que para ela significava não propor certos tipos de atividade), mas 

também “para puxar conteúdos”. Vejamos: 

Alguns dias (leio livros de literatura) com o foco do início do conteúdo, começo com a leitura pra puxar 

o conteúdo dela e outros dias no segundo horário, quando eu já dei todo o conteúdo, (as crianças) 

fizeram a atividade, aí eu vejo se tá cansativo... Aí, eu até mudo o planejamento. Aí eu mudo pra uma 

leitura, porque é sempre mais gostoso, mais prazeroso, né? Aí faço a leitura, depois eles só desenham ou 

só escrevem a palavra que conseguiram lembrar do texto, a gente bota no quadro, às vezes, eles vão lá e 

escrevem também... (...). Agora no folclore. Aí li um livro, tinha um do Saci, da lenda propriamente dita e 

tinha uma história do Saci com a onça. Aí, eu trabalhei esses dois livros. No da lenda, eu utilizei ele 

como conteúdo. Antes de introduzir a lenda, falei do Saci, Aquela coisa prévia, né? Todos já conhecem. 

(risos) Aí li o livro e ele já serviu como conteúdo. Daí, eu já puxei a história da lenda todinha e a palavra 

SACI. No outro dia, que era o Saci e a onça, já serviu como o segundo momento, só pra refletir, pra ser 

aquele momento prazeroso mesmo. Já não puxei mais conteúdo mesmo, porque eu já tinha trabalhado o 

Saci. (PROFESSORA B) 

A “questão dos conteúdos” aparece ainda como critério para orientar a escolha 

dos livros pelas docentes como mostra a fala da professora A: 

De acordo com o conteúdo que eu vou trabalhar é que eu escolho (o livro de literatura).  

(...) Eu pego essas histórias e vejo se vão dar pra trabalhar isso, isso, isso e aquilo... Ou em Português ou 

em Matemática ou em tudo. Eu vejo o que vai dá pra trabalhar, dependendo do conteúdo. 

(PROFESSORA A)  

De modo similar, a docente B explicou como escolhe os livros de literatura que 

lê para seu grupo de crianças:  

(...) Primeiro eu olho os temas que estão sendo trabalhados nesse livro pra ver se tem alguma coisa a ver 

com o que eu vou trabalhar na sala. Assim, educação... Às vezes tem um livrinho que tem a florzinha que 

tá sendo rejeitada, um bichinho que tá sendo mal educado... Alimentação, às vezes tem uma criança que 

não tá comendo bem na sala. Aí eu pego um livro que tá falando sobre isso. Eu procuro ver isso, temas 

que eu tô precisando mostrar pra eles na sala e que é mais fácil do que ter que ficar reclamando pra não 

ter que ficar mandando fazer fila, fazer isso, fazer aquilo... Através de histórias mostrar pra eles isso. 

(PROFESSORA B) 

 

  A professora B, porém, mencionou outros critérios. Vejamos: 

A linguagem que tem que ser bem acessível e também quando não é, eu não deixo de contar, porque às 

vezes tem palavras que não são do contexto deles, né? Mas aí, na leitura, eu mudo.  Como eu leio antes, 

eu me preparo, né? Eu tenho que mudar, pra botar uma linguagem bem fácil pra eles, bem ilustrado... 

[Quando tu falas em colocar uma palavra bem fácil pra eles, tu tentas falar com tuas palavras? Como é 

que é isso?] Assim, eu começo lendo a frase. Aí tem uma palavra bem complicada que não é do contexto 

deles. Não é que eu prive eles dessa palavra, porque se eu tô falando nesse momento, aí ele vai perder o 

foco dessa história, né? Por exemplo: Exuberante, porque o bichinho era exuberante... Ele não vai 

entender, vai ficar disperso, né? Aí eu já troco, mas não deixo de dar o acesso a essa palavra a eles. 
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Depois eu falando, no final quando a gente começa a contar a história, aí eu vou fazendo a relação. 

(PROFESSORA B)
3
 

 

Com respeito aos critérios de seleção das obras de literatura, chama atenção na 

fala das professoras a falta de menção de critérios mais voltados para a qualidade 

literária dos textos. Afinal, diversos autores (RITER, 2009; COLOMER, 2007; 

BRANDÃO e ROSA, 2010 a, 2010b; DALVI, 2013 entre outros) tem destacado a 

necessidade de que os professores mediadores de leitura possam oportunizar o contato 

das crianças com textos variados, de diferentes estilos, despertando nas crianças a 

apreciação estética desses livros, a partir das rimas, aliterações, da linguagem 

metafórica, do humor, da ironia do texto lido, das ilustrações etc. 

A respeito do planejamento, as duas professoras afirmaram na entrevista inicial 

que os momentos de leitura de história eram sempre planejados. Assim falou a 

professora A que: 

Geralmente (planejo) mentalmente, mas por escrito também. (PROFESSORA A) 

 

(Planejo) Por escrito e mentalmente. Sem planejamento, acho que nada flui direitinho, né? Fica muito 

desorganizado, muito solto... Principalmente na Educação Infantil, que a gente tem que tá o tempo todo 

planejando atividades que envolvam as crianças, pra não ficar aquela coisa cansativa, monótona. 

(PROFESSORA B) 

 

Na entrevista inicial, no entanto, não tivemos o cuidado de explorar melhor 

como era esse planejamento. O ideal seria pedir para as professoras um planejamento 

escrito, no qual pudéssemos nos questionar se de fato havia um planejamento para a 

leitura e conversa sobre o texto ou se o planejamento se restringia a atividades de 

extensão de leitura voltadas para o trabalho com conteúdos. 

Com relação à frequência com que as professoras realizavam rodas de histórias, 

a professora A respondeu: 

Acho que umas três vezes, mais ou menos na semana. Tem semana que mais, mas geralmente três vezes. 

(PROFESSORA A) 

 

A docente B afirmou que lia histórias todos os dias para sua turma:  

 
Todo dia tem leitura. Aí eu vou diferenciando: um dia eu faço em forma de roda, outro dia... um dia eu 

leio, outro dia eles leem. Faço de maneiras diferentes, pra não ficar cansativo, monótono também. Pra 

ser sempre uma novidade. Todos os dias tem! (PROFESSORA B) 

 

                                                             
3 A nosso ver, a professora B, adota um procedimento equivocado ao tentar modificar a leitura do que 

estava escrito no texto. Ao invés disso, ela poderia explorar as ilustrações do texto ou o próprio texto lido 

de modo a oferecer pistas para o significado de determinadas palavras e, dessa forma, não perderia a 

oportunidade de ampliar o vocabulário das crianças. 
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Como se vê, ambas confirmaram o perfil de professoras que estávamos 

buscando para desenvolver a pesquisa, ou seja, docentes que tinham a leitura de 

histórias como uma atividade de rotina em suas salas. 

As duas docentes também afirmaram dispor de um bom acervo de livros de 

literatura infantil para compartilhar com as crianças. Porém, no caso da docente A, além 

dos livros da escola, ela se utilizava de obras que faziam parte de seu acervo pessoal 

(em torno de 30 livros). Ao que parece, certos livros eram dados às crianças para que 

elas pudessem manuseá-los e outros ficavam “mais controlados”, lidos apenas com a 

professora nos momentos das rodas.  

... tem alguns (livros) que eu não utilizo assim, que eu utilizo muito pouco, né? É mais pra eles terem 

acesso aos livrinhos. Esses livrinhos eu não utilizo muito pra eu pegar, mas pra eles pegarem e 

contarem, de historinhas conhecidas, né? (PROFESSORA A) 

 

Ao questionarmos as docentes sobre a importância da leitura de histórias para as 

crianças a professora A respondeu: 

Eu acho que é uma das atividades mais importantes nessa idade. Não só nessa! Mas, nessa 

principalmente, eu acho. [Por quê?] Pra desenvolver a linguagem, o conhecimento de mundo deles, a 

criatividade, a imaginação, a relação com o mundo deles e com o mundo da história. Eu acho que tem 

muita coisa na história... (PROFESSORA A) 

 

Ainda com respeito a esse tópico da entrevista, a professora B destacou a 

importância da literatura para despertar o prazer pela leitura. Vejamos o que ela disse: 

É fundamental, se eu não começar agora, eles de pequenininhos, né? Eles não vão ter prazer nenhum por 

ler. (PROFESSORA B) 

 

 A docente A afirmou ainda que, apesar da escola em que ela trabalha possuir 

uma biblioteca e dispor de bons livros de literatura, a falta de tempo a impedia de 

selecionar essas obras.  

O que eu não gosto é porque, pra você ir procurar esse material, você tem que sair de sua sala. Ou você 

vai pro seu recreio ou você vai quando largar ou quando chegar mais cedo. Então eu pra sair da sala 

pra procurar esse material, eu não vou, entendesse? Por isso que eu tenho os meus livros, eu prefiro. 

Primeiro eles são pequenos, não podem ficar só. Num tem outro horário! (PROFESSORA A) 

 

 Infelizmente, tal como pudemos observar nessa fala, a professora A parece não 

ter muito apoio da coordenação pedagógica que poderia perfeitamente auxiliá-la nessa 

tarefa. Também entendemos que seria papel da coordenação incentivar e apoiar o 

planejamento de projetos didático-pedagógicos mais amplos de incentivo à leitura. 

Durante a entrevista ficou ainda evidente que a professora A conhecia uma boa 

variedade de autores e de bons livros de literatura infantil. Vejamos um trecho da 

entrevista que confirma essa conclusão: 
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Os contos de fada, eu gosto. Eu gosto dos de Ruth Rocha, eu gosto de “Menina bonita do laço de fita”, 

de Ana Maria Machado. É... Eu gosto daquela coleçãozinha que é bem pequenininha, que é de... Que é 

de... Eliardo, não é?Como é? São uns livrinhos bem pequenininhos. (...) É Mary França e Eliardo 

França. É da mesma coleção de „Fogo no céu‟... Não, “Festa no céu”, é parecido com aquela coleção do 

Itaú. Acho que é „Fogo no céu‟ mesmo. Gosto de alguns que eu não tenho, como o casamento da Dona 

Baratinha. Eu gosto também de um da lenda do boi, mas não sei quem é o autor. Vem nuns CDS. São 

tantos assim.... Eu adoro conto de fadas, o máximo que eu puder contar, eu conto... [Por quê?] Porque 

tem aquela coisa do bem e do mal, de fazer aquelas coisas que o povo não gosta, de dar lição de moral 

no aluno. [risos] Gosto daquela do grande urso esfomeado e o morango ( O ratinho, o morango 

vermelho maduro e o grande urso esfomeado), o macaco e a velha.... Ahnn.... „Macaco danado‟.... Gosto 

de alguns de Elias José, mas ele é mais poemas, né? Mas eu gosto. (PROFESSORA A) 

A professora B, apesar de assumir gostar de ler um pouco de tudo, não revelou 

em sua fala, tanta intimidade com o universo da literatura infantil, tal como podemos 

evidenciar no trecho abaixo quando respondeu sobre o que gostava de ler para as 

crianças: 

Ah, varia muito. Livros de fábulas, de lendas, de histórias diversas... Diversos, diversos... [Mas você tem 

preferência por algum autor?] Eu gosto muito de Ruth Rocha, mas eu leio tudo. (PROFESSORA B) 

 

 Voltando à questão do acervo disponível na escola e na sala das crianças, a 

professora B afirmou ainda que:  

Eu acho que na sala tem na faixa de uns 40 (livros). Porque por falta de espaço, a gente tem vários 

armários aqui na escola que a gente pega (o livro) com antecedência, de acordo com o planejamento, faz 

o protocolo, assina e se responsabiliza por eles por um tempo... Aí, além desses da sala, eu faço outros 

empréstimos, depois que trabalho todos, devolvo e presto conta pra poder pegar mais. (PROFESSORA 

B) 
 

A mesma professora também lamentou o fato de sua sala não ter um cantinho de 

leitura disponível por conta do espaço físico que era pequeno
4
, tal como já foi indicado 

anteriormente e pode ser evidenciado no seguinte extrato da entrevista com essa 

docente: 

Na sala eu não tenho cantinho de leitura por conta do espaço, né? Como tu já viu. Eu queria muito ter 

um cantinho da leitura, um cantinho da matemática, um tapete no chão, era o meu sonho... Mas aí, eu 

tento abrir o armário, boto (os livros) às vezes numa mesa (...) eu boto uns livros pra eles pegarem. 

Livros, alfabeto móvel, números... (PROFESSORA B) 

 

Finalmente, perguntamos as docentes entrevistadas se a instituição em que 

trabalhavam desenvolvia algum projeto ou programa de incentivo à leitura e ainda   

como se dava o envolvimento da coordenadora pedagógica e direção da escola em 

relação a esses projetos.   

A esse respeito apenas a professora A mencionou que 

                                                             
4 Essa também foi uma queixa recorrente entre as professoras de Educação Infantil da rede municipal do 

Recife, entrevistadas no estudo de Albuquerque (2012). 
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Tem, é... Eu esqueci o nome (do projeto), mas tem. Só eu perguntando. Todo início de ano, a gente faz um 

de Matemática e um de leitura! (...) Se não me engano o nome do projeto é „Lápis na mão‟. O projeto é 

de leitura e escrita. (PROFESSORA A) 

 

A docente ainda afirmou que 
 

... elas (a coordenadora e gestora) incentivam e elas participam, assim. Estimulam, participam com a 

gente...[E elas apresentam as coisas que chegam à escola?] Apresentam, apresentam...Disponibilizam e 

apresentam. O que eu não gosto é porque, pra você ir procurar esse material, você tem que sair de sua 

sala. 
A professora B demonstrou mais insatisfação com relação às expectativas que 

tinha em relação à gestão.  

As duas, tanto a equipe gestora quanto a coordenadora deixam a gente muito à vontade pro trabalho, 

nem elas se envolvem e nem dão muita sugestão. (Demonstrou um semblante de insatisfação) Não sei se é 

porque ela confia na equipe... Mas, assim... Como eu já disse, aqui não tem muito projeto de leitura e 

nem ela chega muito próxima pra ajudar, a não ser que a gente a procure e a divulgação do material que 

chega, desde que cheguei de fevereiro pra cá, não chegou nenhum material. Então, eu que fui atrás pra 

ver o que tinha de acervos, de jogos educativos e de livros... Não foi divulgado nada pra mim, então 

assim... Eu poderia ter chegado e ela ter dito: Olha, fulana tem isso e isso de material, então o que você 

quiser trabalhar, pode pegar. Então, eu que corri atrás, pra tentar facilitar o meu trabalho. 

(PROFESSORA B) 

 

Pelo que foi dito acima, nota-se que projetos de leitura mais amplos e 

desenvolvidos de forma mais coletiva e encaminhados com o apoio da coordenação 

pedagógica não fazem parte do cotidiano das instituições de Educação Infantil 

participantes da pesquisa. Mesmo na escola da professora A, o projeto que ela 

mencionou não parecia ser algo com que estivesse envolvida, já que nem mesmo 

lembrava o seu nome. 

 Os dados de Albuquerque (2012) também mostram que das oito instituições de 

Educação Infantil visitadas, apenas duas desenvolviam projetos de leitura mais amplos. 

Esse era o caso do “Projeto Boa Tarde” que desenvolvia atividades de linguagem e 

expressão musical e o “Projeto Ler para acalentar” que visava proporcionar momentos 

de leitura de histórias na família das crianças.  

 

5.2 Análise da primeira roda de história sem o apoio do material do Projeto 

Trilhas 

Como já mencionado anteriormente, nesta etapa da pesquisa as professoras 

foram solicitadas a escolher um livro de literatura e a conduzir uma roda de história com 

seu grupo de crianças. Os livros escolhidos por cada uma delas foram os seguintes: 

 Professora A - A vaca que botou um ovo de And Cutbill  e ilustrações de Russel 

Ayto; tradução de Lenice Bueno – São Paulo: Moderna, 2010. 
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 Professora B - O dragão tem um problema, de autoria de Flávia C. Dutra e 

ilustrações de Emerson Pontes - Recife: Bagaço, 2009. 

Optamos por dividir a análise das rodas de cada docente em quatro categorias. 

Inicialmente, comentaremos sobre seu tempo de duração, num segundo momento, 

discutiremos sobre a qualidade dos livros de literatura selecionados por cada docente, 

em seguida, falaremos sobre a organização do espaço para a leitura e, finalmente, 

comentaremos sobre a conversa e outras atividades propostas antes, durante e depois 

dos textos lidos para os pequenos. 

 

5.2.1 O tempo de duração das rodas de história 

Como podemos notar no Quadro 02, abaixo o tempo de duração total da roda da 

professora A é bem maior (pouco mais que o dobro do tempo da utilizado pela 

professora B). 

Quadro 02: Tempo de duração das rodas sem apoio do material do Trilhas 

 
Professoras 

 

Tempo de duração  

 ANTES DA 

LEITURA 

DURANTE A LEITURA DEPOIS DA 

LEITURA 

TEMPO TOTAL 

A 2 min 17 seg  8 min 40 min 52 min 17 seg  

B 1 min 5 min 30 seg 14 min 20 min 22 seg  

 

Como também se pode perceber no Quadro 02 essa diferença se dá, sobretudo, 

pelo tempo da conversa depois da leitura: enquanto a professora A gasta 40 minutos, a 

professora B gasta bem menos (14 minutos).  A professora A também investe um maior 

tempo em atividades antes de iniciar a leitura, assim como é maior o tempo gasto para 

ler o livro que ela selecionou. Nas seções seguintes será possível entender porquê 

ocorreram essas diferenças.  

5.2.2 A qualidade dos livros de literatura selecionados pelas docentes na condução 

da primeira roda 

Antes de abordar a qualidade dos livros selecionados pelas professoras, 

apresentamos abaixo um resumo das obras. Vejamos:  

A vaca que botou um ovo (Profª. A): Trata-se de uma narrativa ficcional que fala de 

uma vaca chamada Mimosa que se sente frustrada por não saber fazer certas atividades 

feitas por outras vacas como andar de bicicleta, fazer estrelas, plantar bananeira... 

Porém, vendo a tristeza daquela vaca, as galinhas arquitetam um plano. Assim, colocam 
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um ovo no curral de sua amiga vaca que vira uma celebridade na fazenda. Todos 

queriam se aproximar da vaca, fotografá-la, entrevistá-la, pois, afinal, como poderia 

uma vaca botar ovo? Mimosa fica muito contente, pois deixa de ser uma vaca comum. 

As outras vacas, porém, desconfiam de alguma armação e ficam espiando a vaquinha 

Mimosa por dias e dias, enquanto ela choca seu ovo e aguarda ansiosamente a chegada 

de seu filhote. Numa bela manhã, para a surpresa de todos, nasce um pintinho de 

bolinhas marrons e cheio de penas e que, em vez de piar, muge, fazendo a vaca ficar 

muito feliz. 

O dragão tem um problema (Profª. B): Trata-se de uma narrativa ficcional que fala de 

um dragão que vive amedrontando os moradores de uma vila, lançando fogo pelas 

ventas por muitos e muitos dias. Cansados da visita desagradável do dragão que estava 

destruindo a cidade, os moradores resolvem se juntar para planejar uma solução que 

pudesse afastar o dragão de lá. Um homem muito corajoso resolve, então, ir até a 

caverna do dragão para descobrir o que estava acontecendo e, ao chegar lá, avista o 

dragão chorando muito, quase desmaiado, com a boca aberta e um furo enorme nos 

dentes. Como estava com os olhos fechados, o dragão não percebe a visita daquele 

homem que volta à cidade para contar o que tinha visto. Ao saber desse problema, os 

moradores resolvem se juntar e fazer um imenso caldeirão de chá para o dragão 

adormecer e arrancar o dente cariado com a ajuda de uma corda puxada por vários 

homens. Aliviado, o dragão nunca mais assustou ninguém e aprendeu que devia escovar  

os dentes todos os dias nas folhas do pinheiro. Na última página da obra há uma lista 

com dicas de higiene bucal. 

 

O que dizer, então, da qualidade dos livros selecionados pelas duas docentes? O 

livro selecionado pela professora A nos pareceu atender melhor aos critérios de 

qualidade propostos por vários autores (RITER, 2009 e TEBEROSKY e COLOMER, 

2003), tais como: uso de linguagem metafórica uso de rimas, de musicalidade, de ritmo, 

presença de humor, estímulo a vivências imaginativas, boa qualidade de impressão, 

ilustrações que ampliam os sentidos do texto. O título inusitado da obra também 

certamente desperta a curiosidade das crianças para ouvir a história.   

Quanto aos aspectos gráficos, o livro A vaca que botou um ovo apresenta boa 

qualidade de impressão, com capa dura, tamanho de 27 x 27 cm e 8 cm de espessura, 

mostrando uma guarda  bastante sugestiva como podemos verificar a seguir: 

        



 

74 

 

A narrativa envolve muitos diálogos entre os personagens que agem como se 

fossem seres humanos (as vacas brincam, plantam bananeira, conversam, etc.). As 

ilustrações também dialogam com o texto de forma lúdica, como por exemplo, a cena 

em que mostra o pintinho nascendo. Como vemos abaixo, o próprio texto vai 

acompanhando o movimento do ovo que vai ganhando vida com o nascimento do 

pintinho que havia sido chocado pela vaca.  

 

 

 

A história apresenta uma estrutura da narrativa típica composta por: 

 Uma situação inicial que mostra a vaca deprimida, com a apresentação do lugar 

em que vivia a vaca e as galinhas. 

 

 Uma complicação e uma transformação que introduzem uma quebra no 

desenvolvimento dos eventos – momento em que as galinhas tentam arquitetar 

um plano tentando enganar a vaca dizendo que ela tinha colocado um ovo, assim 

como o espanto das outras vacas e do fazendeiro ao saberem que a vaca Mimosa 

tinha colocado um ovo, como verificamos a seguir:  
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 Avaliação dos fatos – Momento em que as outras vacas tentam ajudar a vaca 

Mimosa a desvendar o mistério sobre ela ter botado um ovo, como representado 

nas cenas a seguir: 

    

 Desfecho da história quando, para a surpresa de todos, Mimosa põe um pintinho 

que em vez de miar, muge como uma vaca, sendo acolhido carinhosamente por 

ela.  
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Ao ser questionada sobre os motivos para a escolha desse livro5, a professora A 

deu a seguinte resposta: 

Gosto dele porque é engraçado e ao mesmo tempo faz a pessoa pensar.  A criança pensar... Ué, e é a 

vaca que bota, é? E é a galinha? [...] O meu critério pra escolher esse (livro) ou qualquer outro é: o 

tamanho das figuras, que a história não seja tão grande e o que a criança vai aprender com ele. 

(Minientrevista realizada com a professora A) 

 

Vale observar que os critérios de seleção do livro indicado pela professora A em 

sua resposta são bem mais interessantes do que os apontados na entrevista inicial 

quando abordamos este mesmo tópico. Como vimos, naquela situação, ela enfatizou 

apenas o critério do conteúdo que pretendia trabalhar com as crianças como norteador 

de suas escolhas, porém, nesse segundo momento elencou novos critérios, tal como 

constatamos aqui. 

No livro escolhido pela professora B O dragão tem um problema há, por sua 

vez, claramente a intenção de passar a mensagem de que as crianças devem escovar os 

dentes. A professora B inclusive destacou este ponto como um dos elementos 

motivadores para a sua escolha do livro. Assim, salientou a professora B:  

A princípio a escolha do livro foi por conta dessa necessidade de trabalhar os hábitos de higiene. Diante 

disso, eu vi que esse livro se encaixava direitinho, que pra mim foi melhor chegar com um livro bem 

surpreendente que no final ficasse essa essência pra eles, do que chegar pra eles e dizer que tem que 

escovar os dentes por conta disso, disso e disso... Porque as aulas de higiene também são dadas desde o 

início do ano. (Minientrevista realizada com a professora B) 

 

O critério para a escolha do livro de literatura com base na articulação do tema 

da história com o conteúdo que se pretende trabalhar em sala ou com possíveis 

aprendizagens que o texto possa estimular tem sido comumente indicado por diversas 

docentes, conforme apontam alguns autores (BRANDÃO e ROSA, 2010 b, VALDEZ e 

COSTA, 2010).  

                                                             
5
 Neste item foram transcritos alguns trechos das mini-entrevistas realizadas com as professoras após as 

rodas de história. 
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No entanto, como já discutimos aqui, na escolha do livro de literatura é preciso 

levar em consideração outros elementos mais próprios a um texto literário.  Assim, 

conforme salienta Dalvi (2013), os leitores precisam ser estimulados a apreciar a 

qualidade literária dos textos e não a ficar centrados na aprendizagem de possíveis 

“conteúdos” veiculados por ele. Ainda segundo o autor, isso implica dizer que os 

leitores precisam ser incentivados a observar a estética do livro, o uso metafórico da 

linguagem, os indícios de ironia, de humor, os estilos literários de uma determinada 

época, etc. 

 Segundo a professora B, a escolha do livro também se deu porque ele tem as 

figuras bem atrativas, o texto é curtinho e a linguagem bem adequada à idade deles. De 

fato, concordamos com a professora quanto a essas qualidades atribuídas ao livro.  

Como é possível ver abaixo, as ilustrações são realmente muito vivas, grandes e a 

impressão também é de boa qualidade. 

  

                    

 

Além disso, o livro propicia a vivência imaginativa das crianças através do 

personagem principal, representado pelo dragão. Esse animal, sem dúvida, desperta o 

imaginário das crianças, pois comumente elas se sentem atraídas por seres fantásticos e 

que, portanto, não fazem parte do cotidiano. 

Contudo, entendemos que o livro escolhido pela professora B, deixa a desejar 

quando o final da história é marcado pela proposta de incentivar a escovação dos dentes, 

algo que foge das características de um texto literário, tal como já discutimos aqui. 

Assim diz o texto na página 32 que “todos, então, assim como o dragão, passaram a 

escovar cada vez melhor seus dentes, evitando, com isso, furos, dores horrorosas e 

hah... hah...hah... fogo pelas ventas! Essa é uma boa ideia, você não acha?”.  
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 Apesar disso, isso é feito de forma lúdica e leve de modo que professora B fez 

uma avaliação positiva da roda, destacando exatamente o fato de que as crianças 

participaram ativamente daquele momento final, tendo captado “a mensagem” do livro.  

Vejamos o que disse a docente:  

Eles se envolveram bastante no assunto, na história, né? Mostram a vontade, de tá gostando do texto, da 

história, na surpresa no final e da roda também. 

  

 No próximo item, discutiremos um pouco sobre o espaço em que as rodas de 

história dessas duas professoras ocorreram.  

 

5.2.3 O local onde foram conduzidas as rodas de história  

Como já foi dito, na sala das duas professoras não havia cantinho de leitura e a 

organização das rodas era feita no centro da própria sala com as cadeiras dispostas em 

círculo. 

Na sala de ambas docentes, também não havia livros de literatura disponíveis e 

acessíveis a todas as crianças. Estes ficavam guardados nos armários das professoras e, 

em geral, as crianças só tinham acesso a esses livros nos momentos de realização das 

rodas. Os livros que ficavam nesses armários faziam parte do acervo pessoal de cada 

docente ou eram livros oferecidos pelo PNBE e/ou outros programas de incentivo à 

leitura. Os livros estavam em bom estado de conservação, diferentemente dos livros do 

armário do corredor, mencionado anteriormente.  

Nas duas rodas observadas, não observamos as crianças folheando os livros lidos 

pelas professoras. Mesmo depois da leitura, elas não pediam para ver os livros. 

Nas duas salas, durante as rodas as crianças ficavam em círculo sentadas nas 

cadeiras. Como mostram as imagens abaixo as duas professoras ficavam num  

determinado ponto da roda, de modo que os pequenos pudessem visualizar o livro.  
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(Roda de história na sala da professora A) 

 

A sala de aula da turma da professora B era bem menor que a sala da professora 

A e apesar da pintura recente, o cheiro de mofo ainda estava no ar. Além disso, para ser 

melhor escutada a professora precisava desligar os ventiladores que eram muito 

barulhentos.  

Como já foi dito na entrevista, a professora B expressou o desejo de ter um 

tapete no chão marcando um cantinho de leitura específico para as crianças. Porém, 

como relatado por ela, a sala além de ser pequena para comportar 18 crianças, não era 

suficientemente limpa para sentar com as crianças no chão ou fazer outras atividades, 

como, por exemplo, de expressão corporal.   

 

(Espaço de leitura da turma da professora B) 

Mesmo com os problemas mencionados, a visualização do livro durante as rodas 

era favorável a todos. Nota-se, porém, que o fato de ter que permanecer sentadas em 

suas cadeiras era cansativo para as crianças, em especial, na roda da professora A que 

foi bastante longa. Entendemos que ter as crianças mais próximas da professora com o 

livro, bem como livres para deitar ou sentar como quiserem num tapete, certamente, 

favoreceria uma maior um clima de aconchego e de prazer entre as crianças. Como será 

mencionado adiante, em alguns momentos elas demonstravam dispersão na roda, 
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ficando em pé e/ou se mexendo nas cadeiras, o que levava as docentes a interromper a 

leitura e chamar a atenção das crianças. 

 No item seguinte, veremos como a conversa sobre os textos ocorria nas turmas 

das duas professoras. 

 

5.2.4 As atividades e conversas antes, durante e depois da história lida para as 

crianças 

Como vimos no Quadro 01, as duas professoras dedicaram alguns minutos para 

motivar a leitura do texto, tal como propõe Riter (2009). 

No caso da professora A, antes de iniciar a leitura ela chama a atenção para esse 

momento, dizendo em coro junto com as crianças: “Zip, zip, zip, zá… Minha boca vou 

fechar para a tia escutar, zip, zá!”... Ainda antes de iniciar a leitura do texto, a docente A 

fez uma breve recapitulação de uma outra história que tinha sido lida no dia anterior. 

Em seguida, mostrou a capa do livro que era desconhecido das crianças, leu o título 

passando o dedo abaixo de cada palavra e sem indicar a autoria do livro, iniciou o 

diálogo transcrito a seguir: 

 

P: - O que é isso? 

 - Uma vaca e um ovo. (Algumas crianças responderam) 

A2: - O ovo da vaca. 

P: - O ovo da vaca?! E vaca bota ovo, é? 

A3: - Não, quem bota é a galinha! [pequena pausa] É porque a galinha teve um filhinho! 

P:- Mas sabe qual é o nome da historinha? A vaca que botou um ovo. 

Alunos: - Um ovo?!!! 

P: - E agora, vaca bota ovo?! 

Alguns alunos: - Nãooo. 

A5: - Bota! (risos) 

A4: - Mas pinto bota! 

P: - Pinto não, pinto não bota ovo! Quem bota é a galinha! 

A6: - É, galinha, codorna...  

 Será que foi mesmo a vaca? Vamos ouvir, né?  

- “Zip, zip, zip, zá… Minha boca vou fechar, para a tia escutar, zip zá!” (as crianças dizem em coro). 
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Como veremos adiante, durante a leitura, a professora A formulava algumas 

perguntas com a intenção de ajudar as crianças na construção de sentidos sobre o texto. 

Esse é um aspecto ressaltado por Miguel, Pérez e Pardo (2012) e Brandao, Leal e 

Nascimento (2013) ao discutir sobre o ensino da compreensão na escola. Para esses 

autores, é importante refletir sobre o desafio do professor em relação aos modos de 

intervir e de auxiliar os estudantes a compreender. 

Assim, como foi dito, observamos que a professora A fazia algumas 

“paradinhas” durante a leitura para explorar o vocabulário, as ilustrações ou comentar 

sobre algo que era dito pelas crianças.  Por exemplo, em uma determinada página que 

mostrava a figura da vaca tentando chocar o ovo por vários dias, uma das crianças 

pensou que eram várias vacas tentando fazer isso. Assim, ele disse: 

- Eu tô vendo várias vacas!  

 

P: - Não, isso aqui tudinho é Mimosa. Isso aqui é cada dia que se passou. (Apontou para cada cena) E 

continua: Isso aqui é um dia, dois dias, três dias, quatro dias... Ela tava esperando o ovo pra nascer o 

pinto! Ela tava esperando... 

 

Vale notar, porém, que a professora não aproveitou a interessante observação da 

criança para estimular o grupo a pensar e, talvez, chegar à conclusão. Ao contrário, ela 

prefere explicar o recurso utilizado pelo autor para marcar a passagem do tempo.   

Ao final da leitura, seguindo o que recomenda Brandão e Rosa (2010b), a 

professora A propôs diferentes tipos de questão de compreensão: literais (E de que cor 

era o ovo de Mimosa?); inferenciais (A mamãe achava que o pintinho era uma vaca ou 

não?)  e subjetivas (Qual a parte da história que gostou mais?).  

Porém, a condução da conversa merece ser refletida. No trecho abaixo, vemos 

que embora a professora tenha formulado perguntas interessantes, ela não desenvolve as 

questões, pois não explora as respostas das crianças. Assim, não pede, por exemplo, 

para que justifiquem sua opinião, algo que seria essencial para a discussão e faz 
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perguntas para a sala inteira, sem focar no que é dito por uma determinada criança. 

Vejamos:    

P: - Vocês acham que o pintinho era uma vaca ou não? 

- Não (várias crianças) 

P: - Mas a mamãe achava que era ou não? 

(As crianças pareciam meio indecisas, ora diziam que sim, ora diziam que não) 

A1: - Ela pensava que era uma galinha! Um pintinho! 

P: - E aí, ela ficou criando o filhotinho dela como se fosse uma vaca! A historinha terminou e as outras 

galinhas ficaram felizes ou não? 

- Sim (algumas crianças) 

 

Algo semelhante ocorre quando ela pede que as crianças falem sobre a parte de que 

mais gostaram da história. Com isso, ela promove o espaço de expressão e de escuta das 

crianças.  No entanto, elas vão falando uma a uma e, como se pode ver abaixo, não há  

propriamente uma conversa sobre o texto, tal como recomendam Brandão e Rosa 

(2010b).    

P: -A1, qual foi a parte que você mais gostou? 

A1: - Quando nasceu o pintinho! 

P: - E você, A2. Qual foi a parte que você mais gostou? 

A2: - Quando terminou a história. 

A3: - Quando o pinto nasceu 

A4: - Quando ela tava triste 

P: - E tu gostou quando a vaca tava triste foi? 

(A4 balançou a cabeça confirmando que sim.) 

A- Mas isso não pode não, fazer não, visse?! 

P: - Pode! Qual foi a parte que você mais gostou? (lança a pergunta para outra criança) 

A5: - Quando a vaca Mimosa tava andando de bicicleta 

P: - E Mimosa tava andando de bicicleta foi? 

Algumas crianças disseram: - Não, só as outras vacas! 

P: - E você, A7? 

A7: - Eu gostei da parte que a galinha pintou o ovo 

P: - A8, e qual foi a parte que você mais gostou? 

A12: - Quando botou o ovo. 

 

 No trecho acima, também vale notar que quando uma das crianças afirmou ter 

gostado da parte da história em que a vaca Mimosa tinha ficado triste e uma criança 

discorda, a professora não aproveita esse momento para discutir a opinião do menino 

que, de certa forma “quebra” a expectativa de poder apenas apreciar os acontecimentos 

felizes vivenciados pelo personagem principal. 

Ao final dessa primeira roda, a docente anotou na lousa o título da história lida 

perguntando as crianças como se escreviam as palavras. Em seguida, distribuiu os 

cadernos de desenho a cada criança para que ilustrassem nele a parte da história que 

mais gostaram. Por conta dessas atividades, a etapa após a leitura durou 40 minutos, tal 

como apresentado no Quadro 01.  
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Quanto à professora B, foi observado que ela dedicou um breve tempo para 

motivar as crianças para a leitura do livro O dragão tem um problema, como podemos 

ver no trecho abaixo:  

               P: - O que é um problema? Quando a gente tá com um problema é o quê? 

A1: - Quando a gente tá aperreado! 

P: - É, quando a gente tem algum problema pra resolver, né? Aí, pede ajuda a mãe. 

 

Apenas um aluno respondeu a professora e, em seguida, ela prosseguiu com a 

leitura da história que, diferentemente da professora A, foi feita sem interrupções.  A 

docente preferiu, portanto, ler o texto em voz alta, mostrando as ilustrações a medida 

que lia. O texto do livro, por sua vez, era bem menor, com poucos diálogos e, 

aparentemente, menos elaborado do que o texto do livro escolhido pela professora A, o 

que explica o menor tempo gasto durante a leitura, tal como exposto no Quadro 01, 

apresentado anteriormente.  

 

      

Assim como as crianças da sala da professora A, a turma da professora B 

também se mostrou muito curiosa para ouvir a história. Porém, a turma da professora A 

parecia prestar mais atenção e ser mais “disciplinada”, permanecendo sempre sentadas 

durante a leitura. As crianças da sala da professora B, ao contrário, vez ou por outra 

ficavam dispersas na roda, o que fazia com que a docente interrompesse a leitura em 

alguns momentos para chamar atenção delas. 

A professora B, assim como a professora A liam de forma muito expressiva, 

fazendo gestos para enfatizar certas falas dos livros. Por exemplo, no momento em que 

o dragão sobrevoava o céu, a professora B levantou as mãos como se o dragão estivesse 

nas alturas e fez um som “Uahhhhhhhhhhhhhhh” como se fosse o próprio dragão, 

embora isto não estivesse presente no texto do livro. 

Após a leitura, a docente B também formulou perguntas de compreensão de 

variados tipos a medida que ia retomando a sequência dos eventos na história. Como 
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pode ser visto no trecho abaixo, ela parece conseguir engajar as crianças numa conversa 

com base no texto. Vejamos: 

(...) 

P: - E aí, gostaram dessa história? Do que falava essa história? 

A turma respondeu que sim, e uma das crianças disse que a história falava de um dragão. E a professora, 

retomou a pergunta: - O dragão tinha o quê? 

Algumas crianças responderam: - Tinha um problema 

P: - E qual era o problema do dragão? 

A1: - Que ele tinha o dente furado. 

P: - Mas as pessoas sabiam disso no início da história? 

Alunos: - Não! 

P: - Elas achavam que era o quê? 

A2: - Um furo! 

P: - Não, um furo, não. É que tu já conhecia a história! No início da história, elas achavam que era o 

quê? 

Erick: -  Pensava que ele ia atacar! 

P: - Mas ele era bravo? 

Alunos: - Não 

P: - Nãooo. Ele era amigo, não era? 

Alunos: - Mas só que ele tava com um buraco no dente. 

P: - Mas ele ia pra lá fazer o quê? 

A2: - Pedir ajuda 

P: - Muito bem, pedir ajuda, o bichinho.... Mas as pessoas entendiam ele? 

A3: - Não 

P: - Não, porque ele não sabia falar. Já que as pessoas não entendiam ele, ele fazia o quê? Ficava 

voando e fazia o quê? 

A4: - Soltava fogo e gritava! 

P: - Como é que ele gritava? 

A5: - UAhhhhhhh! 

P: - E o fogo saía por onde? 

Alunos: - Pelas ventas 

A3: - Aí saía um monte de pessoa. Aí viu o dente dele. 

P: - Viu logo o dente dele? Mas, um monte de pessoas viram o dente dele? 

Algumas crianças disseram que não e a docente retomou a pergunta: - Mas, quem foi que viu o dente 

dele? 

A4: - Um homem forte  

A3: - Um menino! 

P: - Muito bem, um homem forte e corajoso! 

A4: - Aí foi chamar um bocado de pessoa. Ai pegou um bocado de corda e começou a puxar. Trac, trac! 

(imitando o gesto de puxar o dente do dragão com a corda).  

 

Vale ressaltar, dos 14 minutos de conversa após a leitura, cerca de 6 minutos 

foram utilizados com perguntas sobre o tema da escovação bucal. Assim, a professora  

questionou as crianças sobre como elas costumavam escovar seus dentes, qual o 

movimento que faziam para escová-los e que problemas poderíamos ter se não 

escovássemos corretamente os dentes. Neste caso, portanto, o foco deixou de ser o texto 

em si. Na verdade, neste ponto, o livro funcionou como mote para o trabalho de higiene 

bucal planejado pela docente. Ao final dessa conversa, diferentemente da professora A, 

a professora B não propôs outras atividades. 
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Em síntese, vimos que nos dois casos as duas mestras selecionaram histórias que 

interessaram as crianças e leram os textos com expressividade. Vimos ainda que nos 

dois casos, há lacunas na condução da conversa sobre os textos seja antes, durante ou 

depois do texto. Como vimos, a professora A não conseguiu desenvolver propriamente 

uma conversa após a leitura, algo que pareceu ocorrer de modo mais evidente na sala da 

professora B. Por outro lado, essa professora investiu pouco na conversa antes de ler a 

história e também durante a leitura, deixando de formular perguntas sobre o texto ou de 

aproveitar comentários que  as crianças faziam. 

Na próxima seção iremos refletir sobre como transcorreram os encontros para a 

apresentação dos materiais do Trilhas às professoras participantes da pesquisa.  

 

5.3 Análise dos encontros para apresentação do Trilhas às professoras 

 Como já anunciado anteriormente, logo após a condução da primeira roda de 

história, as professoras deste estudo participaram de dois encontros que objetivaram 

oferecer uma apresentação dos materiais do Projeto Trilhas, em especial, aqueles que 

seriam utilizados na presente pesquisa.  

 Os encontros ocorreram na própria escola em que as docentes trabalhavam no 

turno da manhã nos dias 26 de novembro e 2 de dezembro com duração de duas horas 

cada um. 

Ao planejar os encontros buscamos seguir as recomendações expostas no 

Caderno do diretor. Neste Caderno é sugerido que os gestores promovam encontros 

entre professores para apresentar o material e definir por onde cada um gostaria de 

começar. É enfatizado, portanto, o papel do gestor na mobilização da equipe pedagógica 

para conhecer e usar o material proposto pelo Trilhas.  Nesse sentido, o Caderno do 

Caderno do diretor do Trilhas salienta 

Mesmo que, em certa medida, o uso que cada professor fará dos materiais seja individual, sabemos que 

realizar uma discussão coletiva para estimular esse uso e esclarecer dúvidas que possam surgir é uma 

iniciativa que pode contribuir para que, em vez do interesse de cada um, o uso de todos os recursos que 

estão disponíveis possa se tornar um movimento da equipe pedagógica. (p.11). 

 

Insiste-se, portanto, que o gestor garanta momentos periódicos de discussão 

(quinzenal ou no mínimo mensal) para que os professores possam trocar informações e 

os gestores possam acompanhar a implantação da proposta. Assim, afirma-se que “Caso 

em sua instituição não exista uma rotina de reuniões pedagógicas é importante criá-la.” 

(p. 13). O Caderno sugere ainda aos gestores que nessas reuniões os professores sejam 
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organizados “... em pequenos grupos de estudo para a leitura de cada Caderno de 

orientações, ocasião em que as dúvidas e sugestões poderão ser aprofundadas e depois 

compartilhadas” (p.12). Também é recomendado que os grupos tentem relacionar as 

atividades propostas no Caderno de orientações  com os conceitos vistos no Caderno de 

estudos. 

Com base no que foi exposto acima, é possível perceber que o Projeto Trilhas dá 

ênfase a dois princípios que também julgamos essenciais para promover uma boa  

utilização de qualquer recurso pedagógico. O primeiro é a necessidade de que os 

professores possam conhecer e analisar o material de forma coletiva, antes do seu uso 

com as crianças e o segundo é o de que os professores se encontrem periodicamente 

para planejar as formas de utilização e discutir a experiência com o material.  

Seguindo tais orientações, buscamos propiciar às professoras um momento de 

familiarização com material que seria utilizado na pesquisa, incluindo os três livros de 

literatura do acervo de histórias com engano do Projeto. No Anexo I consta o roteiro 

detalhado do que foi planejado para esses dois encontros, nos quais buscamos ler os 

materiais com as professoras e esclarecer as dúvidas levantadas por elas. Buscamos, 

portanto, nos ater às orientações explicitadas no Caderno do diretor, que não prevê uma 

estratégia especial de mediação para a apresentação do material aos professores.  

Simplesmente lemos os Cadernos com as professoras sem propor qualquer atividade 

extra ou questões problematizadoras para fomentar o debate e a reflexão.  

 No primeiro dia de encontro, cada docente recebeu uma pasta poliondas 

contendo os seguintes itens: Caderno de apresentação, os três livros das histórias com 

engano e seu respectivo Caderno de orientações, Caderno de estudos do Trilhas para ler 

e escrever textos, o DVD Trilhas de formação do leitor, um bloco e uma caneta para que 

fizessem suas anotações. 

Também no primeiro encontro, apresentamos a caixa completa com o material 

do Projeto Trilhas para que as docentes pudessem ter uma visão geral da proposta. Após 

esse contato inicial com o material, informamos às professoras que utilizaríamos apenas 

os materiais disponibilizados em suas pastas. 

A seguir, faremos uma breve descrição dos dois encontros que foram conduzidos 

pela professora orientadora da presente pesquisa. A pesquisadora áudio-gravou os 

encontros de modo a permitir a retomada e a transcrição de algumas falas das 

professoras que julgássemos relevantes para a análise. 
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5.3.1 Breve descrição do primeiro encontro com as docentes 

 Após as apresentações e agradecimentos de praxe, reapresentamos o objetivo 

geral da pesquisa e, especificamente, dos dois encontros previstos. Em seguida, a uma 

rápida apresentação dos objetivos e materiais do Projeto Trilhas, explicitamos os passos 

previstos para os dois dias de encontro, enfatizando que a pesquisa estaria concentrada 

na atividade da leitura de histórias e na conversa sobre os textos lidos.  

A mediadora também ressaltou que o Projeto Trilhas deixava clara a necessidade 

de que os professores conhecessem muito bem o material antes de usá-lo, sendo este o 

principal objetivo dos nossos encontros com as docentes. Também foi ressaltado pela 

mediadora que o Trilhas buscava trabalhar tanto no eixo do letramento quanto no de 

alfabetização, respeitando o direito das crianças de ter acesso à leitura e à escrita. As 

duas docentes concordaram com essa perspectiva e uma delas, inclusive, fez menção ao 

livro Sistema de escrita alfabética de Artur Gomes de Morais.  

(...) naquele livro de Artur, ele diz que as crianças pobres, da favela, da senzala são inibidas de se 

apropriar da escrita alfabética, enquanto as crianças da Casa Grande tem o direito a uma Educação 

Infantil em que podem aprender a ler e escrever, brincar... (PROFESSORA A) 

 

A partir deste ponto foi proposta a leitura em voz alta do Caderno de 

apresentação das páginas 5 a 11, enfatizando-se que as docentes poderiam interromper  

sempre que quisessem comentar ou tirar dúvidas. Cada pessoa do grupo lia uma parte 

do texto. Vale notar que durante a leitura não observamos as docentes grifando o texto, 

nem foram registrados comentários a respeito do material. Talvez isso tenha ocorrido 

porque a linguagem era realmente simples e clara.   

 Após a leitura foi exibido o vídeo Trilhas de formação do leitor. As docentes 

afirmaram ter gostado do vídeo e, mais uma vez, a precariedade do espaço físico das 

nossas escolas veio à tona. Assim, lamentaram que o espaço da roda de história em suas 

salas não pudesse ser tão agradável e acolhedor quanto o que foi mostrado no vídeo. 

Vejamos o que diz a professora B: 

Eu achei o vídeo interessante. Ali no vídeo tá na cerâmica. Aqui na sala, não, infelizmente. Na segunda- 

feira mesmo, ninguém limpa direito. A escola tem até um projeto de botar a cerâmica, mas... Tem alguns 

impedimentos... Apesar de ser uma sala aparentemente espaçosa, às vezes eu não tenho espaço nem pra 

passar. Pra eu chegar à última mesa, tenho que pedir pra afastar. As mesas ficam muito juntas uma das 

outras. Como eu tava dizendo a Jane, outra vez pintaram aqui (a sala) e arrancaram os cartazes sem me 

comunicar. Na parte branca até dava pra colar (pintura acrílica localizada na parte mais alta da parede 

da sala), mas na parte amarela (pintura a óleo localizada na parte mais baixa e acessível à visão das 

crianças) era impossível.  E olhe que eu fotografei e mostrei a direção o trabalho dos meninos. E as 

crianças ficam frustradas, né?Porque era o trabalho delas... As mães começaram a reclamar por causa 
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do mofo e aí pintaram. Eu já tentei forrar um tapete no chão, mas cansa ter que afastar as cadeiras e 

colocar a mesa na cabeça. Haja coluna pra aguentar! Independente de ter muito ou pouco aluno, eu 

sinto essa necessidade. Eu sinto essa necessidade de fazer uma roda bem feita.  Ontem mesmo, só veio 

doze alunos. Aí eu fiz uma roda bem feita, deu pra sentar todo mundo... Mas, eu sinto essa necessidade... 

(PROFESSORA B) 

 

Como vemos acima, a fala da professora B também evidencia sua insatisfação 

com a gestão da escola para com a estrutura física das salas e, sobretudo, em relação ao 

seu trabalho pedagógico e até das crianças. Infelizmente, a professora parece estar só 

diante dos obstáculos. 

No terceiro e último momento do encontro propusemos a leitura dialogada do 

Caderno de estudos (páginas 13 a 17) que versava sobre o como apresentar os livros de 

literatura para as crianças e diferentes situações de leitura possíveis na Educação 

Infantil.  A mediadora ressaltou que esse Caderno era um dos que mais interessava, pois 

ele vai exatamente aprofundar um pouquinho alguns conceitos que vocês (professoras) 

vão utilizar na hora de usar os livros de literatura. 

A leitura do Caderno de estudo ocorreu do mesmo modo que a anterior, ou seja, 

com cada uma de nós lendo um trecho do texto. Mais uma vez durante a leitura não 

foram registrados comentários sobre o texto e nada foi grifado pelas professoras. Ao 

final da leitura, a mediadora perguntou se alguém queria nesse momento tirar alguma 

dúvida ou acrescentar algo ao que foi lido. Nesse ponto, a Professora B falou: 

Assim, nem todo livro que eu leio, eu faço tudo isso (referindo-se às recomendações dadas no Caderno 

para a apresentação dos livros de literatura que são lidos para as crianças, isto é, comentários sobre a 

capa, contracapa, ilustração, título...) Tem livros que... Tem histórias que você para mais... Tem vezes 

que eu digo: Quem escreveu a historinha foi fulano, aí eu digo né? E quem desenhou a historinha foi 

fulana, ela tá aqui. (...)  Tem vezes que eles dizem: E quem foi que desenhou? Mostra aí tia, quem foi. 

Assim, tem coisas que vão marcando... Foi fulano que desenhou e escreveu. Aí, tem vezes que eles dizem: 

E foi, tia? Aí eu digo: É, a gente pode desenhar e escrever. (PROFESSORA B) 

 

Também foi ressaltado pela Professora B que as crianças faziam comentários 

muito pertinentes e que mostravam muito interesse pelos livros Às vezes eles dizem 

coisas que você nem esperava, que você nem lembra! Tem coisas que marcam, né? 

Ainda com respeito à apresentação do livro para as crianças, a Professora A 

comentou:  

(...) Eu gosto muito também de trabalhar a capa. Vocês tão vendo o quê, aqui? Assim, aquele livro 

Menina bonita do laço de fita, o coelhinho fica bem assim olhando pra ela, né? (fez cara de apaixonada). 

Aí eu digo: Sim, mas ele tá como? Ah, ele tá admirando. Mas, ele tá admirando como? Ah, ele tá com um 

olhar de quem tá apaixonado. Aí eu digo: - Muito bem, olha os coraçõezinhos... (PROFESSORA A) 

 

Ao final do primeiro encontro a mediadora perguntou qual tinha sido a 

impressão que as docentes tiveram dos Cadernos (de apresentação e de estudos) que 
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havíamos lido: os pontos positivos, as possíveis lacunas. As docentes ficaram em 

silêncio, mas após mais um incentivo da mediadora (Uma avaliação parcial, o que é 

que vocês acharam? A linguagem...) foi registrado o seguinte diálogo:   

Professora B: - Com relação à linguagem achei bem acessível, tá bem próximo da gente,  é de fácil 

compreensão. 

Professora A: - Assim, muita coisa a gente já faz, né?Já faz no dia a dia. 

Professora B: - Achei bem tranquilo. Só pequenos detalhes que a gente esquece, tem coisas que a gente 

faz num livro e não faz no outro... 

Carolina: - Vocês acham que daria certo se fosse usado com os professores da escola? 

Professora A: - Sim! 

 

Como vemos acima, apesar de demonstrar interesse e disponibilidade para a 

pesquisa, as docentes não fizeram muitos comentários a respeito dos materiais do 

Projeto Trilhas apresentados no primeiro encontro. O bloco de anotações também não 

foi utilizado por nenhuma das duas. Vale frisar, entretanto, que notamos muito interesse 

das professoras em relação aos três livros de literatura que lhes foram disponibilizados. 

Perguntaram onde foram comprados e se poderíamos ceder a lista dos demais livros 

indicados pelo Projeto Trilhas. 

Ainda ao final desse primeiro encontro enfatizamos que elas poderiam, 

evidentemente, reler o que já havíamos lido e que deixaríamos os livros de literatura 

com elas para que pudessem ir se familiarizando com os textos. Nesse ponto, a 

professora B comentou que isso era importante também, porque a gente pode se 

surpreender tanto quanto às crianças. 

A docente A também afirmou que tinha o Caderno de orientações referente às 

parlendas e poemas. Disse que havia sido presenteada por um professor com este 

caderno e incentivada a explorá-lo na sala de aula. A docente B, por sua vez, ficou 

muito interessada em adquirir a cópia dos outros Cadernos de orientações, já que na 

pesquisa só iríamos trabalhar com o Caderno relativo às “histórias com engano”. Nós 

ficamos de tentar verificar se na UFPE algum professor teria uma caixa do Projeto 

Trilhas que pudesse doar para as docentes, mas, infelizmente, não foi possível. 

Fechamos esse primeiro encontro, pedindo que lessem sem falta “O Grúfalo”,  já 

que no encontro seguinte iríamos discutir o planejamento proposto no Caderno de 

orientações para a leitura desse livro. Também foi lembrado nesse ponto que, com base 

nas orientações dadas no Projeto Trilhas, elas fariam sozinhas o planejamento da leitura 

dos livros “O filho do Grúfalo” e “O caso das bananas”. 
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As docentes pareceram bastante motivadas para o trabalho e, como veremos, na 

seção seguinte, os temas tratados no segundo encontro parecem mobilizar uma maior 

discussão.  

  

5.3.2 Breve descrição do segundo encontro com as docentes 

O segundo encontro iniciou com o questionamento da mediadora quanto a 

possíveis dúvidas ou comentários em relação à discussão do encontro anterior. As 

docentes não mencionaram qualquer dúvida e apenas afirmaram ter gostado muito dos 

livros de literatura infantil indicados, sem especificar exatamente que aspectos estéticos 

das obras tinham chamado sua atenção. 

A pesquisadora, então, leu “O Grúfalo” com bastante expressão, sem mudar as 

vozes dos personagens de modo a fornecer um bom modelo de leitura em voz alta para 

as professoras. Em seguida, retomamos a leitura em voz alta do Caderno de estudos, a 

partir da página 18 até a 22. Nesse trecho, explora-se a estrutura narrativa, a qualidade 

das ilustrações e os personagens, em especial, a possibilidade de oposição entre as suas 

ações e suas intenções estimulando os ouvintes a irem além do sentido literal dos textos. 

Nesse encontro registramos uma boa discussão levantada pela professora A 

sobre a importância de dar ou não pausas na leitura para perguntar algo sobre o texto. 

Segundo ela própria 

(...) Tem gente que diz que é pra você contar toda a história e depois perguntar e tem gente que diz que 

não. Eu acho que tem histórias que você tem que parar e perguntar.  Tem coisas que você não pode 

deixar passar, dependendo da história, né? Tem histórias que dá pra você contar todinha e depois sair 

perguntando... Em algumas formações, dizem que não é pra parar. Até uma palavra, o sentido da 

palavra naquela hora... Dependendo do livro, eu paro, eu volto... (...) Eu sou assim, dependendo do livro 

eu paro, até porque, o menino pode não entender o resto da história! (PROFESSORA A) 

 
A professora B concordou com essa posição  

Tem livro que, no final se você não parar naquele momento, perdeu o final da história. E tem livro que se 

você parar naquela pergunta, no meio do texto, o menino se envolve tanto naquela pergunta que você 

acaba perdendo o desfecho da história, o final. (PROFESSORA B) 

 

Uma outra discussão suscitada durante a leitura foi sobre a escolha do livro de 

literatura que, segundo as docentes, pode ou não ser adequada a determinado grupo de 

crianças, assim como os tipos de perguntas que podem ajudar as crianças a compreender 

melhor a história que está sendo lida. 

 No segundo momento desse encontro iniciamos a leitura do Caderno de 

orientações para as histórias com engano. Antes disso, a professora A fez a leitura em 

voz alta do livro “O filho do Grúfalo” e deixamos claro que iríamos apenas nos 
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concentrar em duas atividades desse Caderno, ambas articuladas ao eixo do letramento: 

a atividade 1 (Ler a história e conversar sobre ela, p. 8 e 9) e a atividade 4 (Conversar 

sobre o que pensam e falam os personagens, p. 14 e 15). 

 Durante a leitura desse Caderno de orientações, percebemos que as professoras 

fizeram mais comentários do que no primeiro encontro, talvez porque estivessem mais à 

vontade ou pela própria natureza mais prática do Caderno. Assim, por exemplo, no final 

da página que falava sobre o que havia em comum nos três livros das histórias com 

engano, especificamente em uma pequena nota desse Caderno de orientações, 

denominada „Lembrete‟ dizia 

Sabemos que, quando gostam de uma história, as crianças pedem para que ela 

seja lida e relida diversas vezes. Por isso, não hesite em contar várias vezes a 

mesma história. A formação de futuros leitores se dará no equilíbrio de 

experiências em que eles possam ler e escutar histórias por puro prazer – 

desfrutando de literatura de qualidade – com outros momentos em que 

possam aprofundar conhecimentos sobre o texto. [Caderno de orientações – 

histórias com engano, 2009. (s/p)] 

Sobre esse fragmento do referido Caderno, a professora A observou que: 

De vez em quando, eu faço isso (deixar o livro disponível para as crianças e solicitar que recontem a 

história que foi lida) no finalzinho do horário. Geralmente, os livros que eu conto no dia, os alunos... 

querem reler logo na sala, principalmente quando é uma história que eles gostam muito. Eles gostam de 

recontar pra os coleguinhas a história do dia, ainda que eu tenha deixado vários livrinhos pra eles lerem 

na sala ... Os outros ficam só olhando pra aquele que foi lido naquele dia e eu digo sempre que é pra ter 

bastante cuidado com o livro. Na reunião que teve outro dia, a mãe de um aluno disse que todas as 

histórias que eu contava aqui (na escola), ele chegava pra contar pra mãe a história, a letrinha que 

aprendeu... E eu digo mesmo na sala que era pra eles contarem as histórias pra mãe, pro vovô, pra 

vovó... (PROFESSORA A) 

  

A fala da professora A apresenta aspectos bastante positivos e que se articulam 

às recomendações do Caderno de orientações do Trilhas como, por exemplo, a questão 

do reconto, da possibilidade das crianças de folhear os livros em sala. Também nos 

pareceu interessante o fato dela pedir para que elas recontassem as histórias, algo que 

parece acontecer em casa, considerando o feedback dado pela mãe mencionado no 

fragmento acima.   

 A docente B, por sua vez, questionou a afirmação do Caderno de orientações 

quando este recomenda “apresentar o livro por dentro e por fora” (p. 9). Segundo ela, se 

os personagens, por exemplo, fossem apresentados antes de começar a história, a 

narrativa não iria despertar a curiosidade das crianças. Porém, a professora A 

argumentou:  

Pelo que entendi, esse apresentar o livro por dentro seria mostrar a dedicatória, a vida do autor.... 

(PROFESSORA A) 
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A docente B comentou então:  

Apresentar por fora seria apresentar a capa, o  título, o nome do autor... Apresentar por dentro, seria a 

dedicatória, essas coisas. No caderno de estudos, isso ficou mais claro. Mas, no caderno de orientações, 

não (...) já pensou se no livro “O caso das bananas” a gente mostrasse todas as figuras? A história ia 

perder a graça... Apesar de que, se você mostrar o livro todinho, ele não vai saber o que diz no texto, 

mas em relação às figuras vai. (PROFESSORA B) 

 

A docente A, por sua vez, complementou:  

 
 Aquele livro, “Macaco danado”, também, né? (de Julia Donaldson).  Porque ele é cheio de 

pistas. Se a pessoa mostrar as figuras, perdeu a graça. (PROFESSORA A) 

 

 De fato, no Caderno de orientações das histórias com engano não está claro 

como seria “apresentar o livro por dentro”. E na página 8, ao propor o roteiro para a 

leitura do livro “O Grúfalo”, recomenda-se “apontar outros animais que aparecem no 

livro”. Mais do que isso nos chama atenção no roteiro, a orientação para que a 

professora dê o seguinte comando: 

“Essa história tem um ratinho que está passeando e encontra alguns bichos 

que querem comê-lo. Mas ele é muito esperto e consegue enganar os animais 

dizendo que é amigo do Grúfalo, que quer comê-lo! Será que ele vai 

conseguir escapar? Vamos ler para descobrir o final.” (Caderno de 

orientações – histórias com engano, 2009. p. 08) 

 

Entendemos, que este tipo de proposta não contribui para deixar que as crianças 

reflitam sobre o texto e tirem suas próprias conclusões com a mediação da professora. 

Como vimos, antes mesmo de ler a história para as crianças, recomenda-se no Caderno 

que a professora diga que o ratinho é esperto e que enganou os animais dizendo ser 

amigo do Grúfalo. Consideramos, porém, que construir tal elaboração é um dos prazeres 

que se pode extrair da história e que descobrir que o ratinho engana todos os animais 

que encontra  (inclusive, o próprio Grúfalo) é um trabalho que pode ser feito pela 

própria criança. 

Numa direção que nos parece mais adequada, na página 14, na atividade 4, 

embora se explicite que os animais querem enganar uns aos outros, algumas perguntas 

também propostas no Caderno de orientações nos parecem mais interessantes.  São elas: 

“O que a raposa disse para o ratinho? Por que a raposa disse isso ao ratinho? Era 

verdade? O que a raposa queria de verdade?” Na história, vemos que o convite da 

raposa para o ratinho almoçar na sua casa era somente um disfarce para sua real 

intenção.  As perguntas propostas são interessantes exatamente  porque ajudam as 

crianças a inferir o verdadeiro objetivo da raposa com aquele convite. Ao mesmo 

tempo, ao “Questionar as crianças por que acham que o ratinho falou do Grúfalo à 
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raposa e perguntar o que elas acreditam que o ratinho queria dizer com essa resposta” 

(Caderno de orientações, p. 14), estimula-se os pequenos a observar que o ratinho 

também tinha uma intenção ao recusar o convite da raposa dizendo que não podia, pois 

já havia marcado com o Grúfalo para almoçar...   

Ainda nesse encontro a docente B também chamou atenção sobre a 

impossibilidade de seguir à risca todas as orientações dadas no Caderno. Assim, 

segundo argumenta 

(...) Nem sempre dá pra seguir todo esse roteiro e da organização da roda, nem sempre o espaço que eles 

sugerem é o real. Aqui na minha sala, não tem muito espaço pra organizar uma roda bem feita com as 

cadeiras, não dá pra sentar as crianças no chão... (PROFESSORA B) 

 

Concordamos com a posição da professora B e salientamos que, ao nosso ver, 

embora o material do Trilhas tenha realmente a intenção de estruturar determinadas 

práticas, ele não é um material diretivo, que propõe rotinas rígidas, que diz exatamente 

o que o professor deve fazer a cada dia, com instruções fechadas sobre como deve ser 

dado cada novo passo. Ao contrário, parte do princípio de que o professor precisa 

estudar e se apropriar de certos conceitos, precisa trocar experiências com seus pares e 

conhecer bem o que está proposto no Projeto Trilhas.  

Com relação ao material especificamente utilizado na presente pesquisa, vimos 

que há várias ações sugeridas no Caderno de orientações para a leitura das histórias com 

engano, porém, o professor é incentivado a planejar novas atividades.  Assim,  há um  

roteiro detalhado para conduzir a leitura do “O Grúfalo”. No entanto, o professor fica 

livre para propor o trabalho com as demais histórias com engano do acervo.  

Nessa direção, foi enfatizado que as docentes deveriam seguir o roteiro 

apresentado no Caderno de orientações para a condução da leitura do livro O Grúfalo. 

Entretanto, elas tinham autonomia para alterar o roteiro quando julgassem necessário. 

Além disso, o mesmo roteiro deveria fundamentar o planejamento para a condução das 

rodas seguintes, com os livros O filho do Grúfulo e O caso das bananas. 

 Ainda nesse segundo encontro, as docentes comentaram sobre a falta de 

disponibilidade de bons títulos na escola e, mais uma vez, referiram a ausência de apoio 

e de comunicação com a diretora e a coordenadora pedagógica. Referiram que no início 

do ano todas as crianças do Grupo V receberam três bons livros de literatura infantil, 

sem que as docentes tivessem tido a chance de ler os livros e de planejar como seria a 

entrega das obras para as crianças. Os livros foram, simplesmente, entregues na entrada 
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da escola, sendo solicitada a assinatura das mães. Assim, as professoras lamentaram não 

ter podido tirar proveito dessas obras para um trabalho de leitura com os pequenos. 

 A seguir, apresentaremos a análise das três rodas de história que foram 

conduzidas após os dois encontros que foram descritos aqui.  

 

5.4 Análise das três rodas de história (com apoio do Projeto Trilhas) 

Para melhor discutir as relações entre as orientações dadas no Trilhas e o que foi 

efetivamente feito pelas docentes na condução das rodas com o livro O Grúfalo nos 

baseamos na pesquisa realizada por Sepúlveda (2012), que propõe  a “organização de 

um inventário de ações”.  Isto é, uma lista de ações esperadas com base nas 

recomendações do Caderno de orientações do Trilhas para a condução das rodas de 

leitura em confronto com a observação do que, de fato, foi feito nessas sessões.  

Segundo Sepúlveda (2012), tal procedimento torna possível explorar melhor qual a 

leitura e compreensão que as docentes tiveram das propostas do Caderno de orientações. 

Como se pode deduzir, o estudo de Sepúlveda (2012) tem uma estrutura bastante 

semelhante a presente pesquisa. Assim, o objetivo da autora era avaliar se o material do 

Trilhas  distribuído pelo MEC (BRASIL, 2011) para professores do primeiro ano do 

Ensino Fundamental tinha potencial para melhorar as práticas de alfabetização das 

professoras. Nesse contexto, quatro professoras receberam o Caderno de Orientações 

(Histórias com repetição), um livro de literatura (Bruxa, bruxa, venha a minha festa)  e o 

Caderno de Estudos que tratava dos textos narrativos. As professoras foram então 

solicitadas a ler o material com objetivo de planejar atividades para suas respectivas 

turmas partindo da leitura do livro de literatura indicado acima
6
. Antes dessa etapa, 

porém, foram conduzidas observações de uma aula de cada professora e de uma sessão 

de leitura de um livro de literatura escolhido por cada uma delas. Após a entrega do 

material do Trilhas, as quatro professoras tiveram, então,  entre 15 e 20 dias para 

consultar o material e planejar suas aulas. Após esse tempo, Sepúlveda (2012) registrou 

em vídeo a prática das quatro docentes em suas salas de aula.  

                                                             
6
 Como é possível notar, diferentemente da presente pesquisa não foi planejado um momento para que as 

professoras se familiarizassem com o material do Projeto. Além disso, a leitura do Caderno de estudos: 

Trilhas para ler e escrever textos foi considerada optativa, diferentemente de nossa pesquisa em que esse 

material foi lido e discutido após a condução da primeira roda (isto é, sem apoio do Trilhas). 
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Os resultados da pesquisa de Sepúlveda (2012) foram divididos em duas partes. 

A primeira, correspondeu às observações relativas às atividades e aos materiais 

tipicamente usados pelas participantes nos processos de alfabetização inicial, bem como 

aos procedimentos adotados na sessão de leitura de um livro de literatura infantil 

selecionado por cada uma das professoras. Com base nesse material, a autora concluiu 

que a prática de ensino das docentes estava baseada numa perspectiva empirista- 

associacionista de aprendizagem. Os métodos fônicos e silábicos eram utilizados sem 

levar às crianças a pensar sobre o sistema de escrita.  Os eixos da leitura, escrita e 

oralidade eram trabalhados de forma pouco conectada, não sendo utilizados textos 

autênticos. Duas dessas docentes (P2, P3) declararam explicitamente que as crianças 

não se alfabetizariam com os livros didáticos recomendados pelo MEC que propunham 

diversas atividades baseadas em textos. Por esse motivo, preferiam adotar as cartilhas 

como principal material didático. 

Quanto à condução das sessões de leitura conduzidas pelas quatro docentes, 

Sepúlveda (2012) constatou uma série de lacunas. Apenas uma professora inicia a 

leitura explorando a capa do livro, porém, não consegue conduzir a conversa de modo 

que as crianças apenas repetem o que uma delas pensou sobre o que o livro iria contar. 

Durante a leitura, comumente, não se fazia qualquer pergunta sobre o texto ou os 

comentários sobre o livro se restringiram à denominação de aspectos da imagem. A 

autora também constatou que as perguntas formuladas pelas docentes avaliavam a 

história em termos globais (se gostaram ou não da história). Uma das professoras fez 

perguntas literais e pediu para as crianças extrair palavras com a letra F. Outra docente 

trabalhou formas geométricas a partir do livro lido. Enfim, Sepúvelda (2012) conclui 

que a leitura do livro de literatura não estimulou a produção oral ou escrita das crianças. 

Assim, pouco se questionava ou se buscava ampliar as respostas/ comentários feitos 

pelos alunos. Uma das professoras, por exemplo, simplesmente, solicitou desenhar o 

que estava na história e escrever o próprio nome. 

O Caderno de orientações do Trilhas a que as docentes tiveram acesso 

apresentava oito atividades possíveis de serem realizadas.  A autora garantiu a 

autonomia das professoras de sua pesquisa, no sentido de que elas poderiam executar 

total ou parcialmente o roteiro de trabalho das oito atividades mencionadas. Assim, duas 

professoras (P1, P4) decidiram fazer somente as atividades 1 e 2 que correspondiam a 

apresentação e a leitura do livro. Essas atividades foram realizadas em uma única 



 

96 

 

sessão. A professora 2 decidiu realizar a maioria das atividades propostas um uma única 

jornada escolar. E, finalmente, a professora 3 decidiu desenvolver todas as atividades 

propostas e as distribuiu em cinco dias diferentes.  

Analisando a segunda parte dos dados coletados, ou seja, após o apoio do 

Trilhas, Sepúlveda (2012) observou algumas semelhanças entre as ações realizadas 

pelas professoras antes, durante e depois da leitura. Assim, segundo a autora, todas as 

docentes garantiram a proximidade das crianças com o livro, realizaram comentários 

dirigidos a apresentar o livro “por fora” – como suporte do texto -, apontaram o local 

onde estavam escritos a autoria dos textos e estimularam comentários a partir das 

ilustrações do livro. As quatro docentes também realizaram a leitura compartilhada do 

livro. Porém, somente a professora 3, realizou ações orientadas a promover a exploração 

das ilustrações com o objetivo de antecipar o texto. Além disso, apenas duas docentes 

(P1 e P3) conseguiram vincular as atividades de apresentação do livro com o objetivo 

apresentado no caderno de “Relacionar as informações da capa e da contracapa do livro 

e fazer antecipações sobre a história.”. 

Os resultados obtidos revelaram ainda algumas mudanças em relação ao uso do 

Trilhas por essas docentes que, de certa forma, ajudou a melhorar suas práticas de 

ensino alfabetizadoras. Quanto a esse aspecto, podemos citar: o estímulo à participação 

das crianças durante a leitura, conseguindo realizar leituras mais compartilhadas e a 

transição da linguagem exclusivamente referencial, de denominação de aspectos da 

ilustração, à realização de comentários metatextuais (comentários sobre enunciados 

textuais e sobre a estrutura e o significado do texto). 

Apesar dessas mudanças positivas, Sepúlveda (2012) conclui que as concepções 

pouco construtivas sobre os processos de ensino aprendizagem pelas professoras 

limitaram os resultados que podiam ser obtidos com o uso de materiais e atividades 

propostas pelo Trilhas. Assim, ao que parece, a experiência com o material do Trilhas 

proporcionada na pesquisa de Sepúlveda (2012) mostra que as concepções de base das 

docentes não são facilmente alteradas pelo uso de um material que se fundamenta em 

princípios que vão em outra direção. 

No item a seguir veremos, com mais detalhes, a análise da condução da sessão 

de leitura com o livro – O Grúfalo – proposta na presente pesquisa, com base nas 

orientações do Projeto Trilhas para a Educação Infantil. 
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5.4.1 Análise da condução da sessão de leitura com o livro O Grúfalo com base nas 

orientações do Projeto Trilhas 

Como se pode ver no Quadro 03, abaixo, elencamos as ações propostas no 

Caderno de orientações histórias com engano para a leitura do livro O Grúfalo. A ideia 

desse “quadro-inventário” foi extraída do estudo de Sepúlveda (2012) que, como já 

mencionamos, também buscou analisar a utilização de um dos materiais do Trilhas, 

neste caso, por quatro professoras alfabetizadoras.  Assim, como a autora, buscamos 

com esse quadro-inventário ter, com base nas orientações dadas pelo Trilhas,  uma 

noção geral sobre que ações foram ou não seguidas pelas professoras da presente 

pesquisa na condução das suas rodas de história.  Vale frisar que, assim como fez 

Sepúlveda (2012), distribuímos as ações propostas no Caderno de Orientações do 

Trilhas em três momentos: “antes, durante e depois da leitura”, embora esta divisão não 

apareça no referido Caderno.  

Vejamos, então, os dados do Quadro 03: 

Quadro 03: Inventário de ações esperadas com base nas orientações do Projeto 

Trilhas para a condução da roda de história com o livro O Grúfalo 

 

       
Roteiro das ações propostas no Caderno de Orientações – 

Histórias com engano  (Atividade 1 “ Ler a história e conversar sobre 

ela” e Atividade 4 “Conversar sobre o que pensam e falam os 

personagens”) 
RH2 

                                  Professoras PA PB 

 

 

 

 

 

 

ANTES DA 

LEITURA  

Organiza as crianças de modo que elas fiquem confortáveis para ouvir 

uma história  
x x 

Mostra o livro às crianças e diz que hoje elas conhecerão uma nova 

história e depois conversarão sobre ela 
x x 

Lê nome do autor e ilustrador  x x 
Faz perguntas sobre o título da história x x 
Aponta os animais que aparecem  no livro, perguntando sobre quem 

são, o que fazem ao longo da narrativa, o que acontece quando o 

ratinho encontra esses animais... 

x x 

Pergunta “de quem são essas imagens?” (apontando para os desenhos 

das partes do Grúfalo) 
x x 

Apresenta a história, deixando no ar, como um suspense, o seu 

desfecho. “Essa história tem um ratinho que está passeando e encontra 

alguns bichos que querem comê-lo. Mas ele é muito esperto e 

consegue enganar os animais dizendo que é amigo do Grufalo, um 

bicho muito assustador! Só que depois o ratinho vai se encontrar com 

um Grúfalo, que quer comê-lo! Será que ele vai conseguir escapar? 

Vamos ler para descobrir o final”. 

- - 

 

DURANTE 

A LEITURA 

Interrompe a leitura no momento em que o ratinho se encontra com o 

Grúfalo e pergunta  novamente: “Será que ele vai conseguir escapar?” 
- x 

Lança perguntas durante a leitura, por exemplo:  “Mas como você 

acha que ele (o ratinho)  vai conseguir escapar?” 
- - 

 

 

Chama atenção para as diversas partes da história em que o ratinho 

tenta enganar algum bicho 
x x 
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DEPOIS DA 

LEITURA 

Pergunta se as crianças conhecem histórias em que os personagens 

tentam enganar os outros e faz uma lista de “histórias com engano”, 

como por exemplo: Chapeuzinho Vermelho 

x x 

Conversa com as crianças, lembrando-as que todos os personagens 

tentam enganar os outros. Pergunta qual o primeiro personagem que 

tenta enganar alguém 

x x 

Pergunta às crianças por que elas acham que o ratinho enganou a 

raposa. Mostrar a ilustração do encontro entre eles. “O que a raposa 

disse para o ratinho?” 

x x  

Pergunta sobre a intenção da raposa: “Por que a raposa disse isso ao 

ratinho? Era verdade? O que a raposa queria de verdade? 
x x 

Conversa sobre a intenção da raposa, ajudando a compreender que a 

raposa tenta enganar o ratinho 
x x 

Pergunta as crianças o que o ratinho respondeu para a raposa x x 
Questiona as crianças por que acham que o ratinho falou do Grúfalo à 

raposa e pergunta o que elas acreditam que o ratinho queria dizer com 

essa resposta 

x x 

Conversar sobre a intenção do ratinho ajudando a compreender a 

sequência das tentativas de engano na história: “O ratinho usa o 

Grúfalo para assustar a raposa porque sabe que, na verdade, ela queria 

comê-lo, certo?” 

x x 

Comenta sobre os outros encontros, com a coruja e com a cobra. Fazer 

as mesmas perguntas e ao final comentar as tentativas de engano que se 

repetem 

x x 

 Conforme evidenciamos acima as duas docentes contemplaram, de uma maneira 

geral, quase todas as recomendações sugeridas pelo Caderno de orientações das 

histórias com engano.  

No que diz respeito às ações antes da leitura vimos que as duas docentes 

tiveram uma preocupação de organizar bem as rodas. No caso da professora A, as 

crianças formaram um semi círculo, sentadas em suas cadeiras. 

                    

(Imagem da organização da roda na turma A) 
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(Imagem da organização da roda na turma B) 

 

Ao buscar conscientizar as crianças sobre a importância do momento de leitura 

de histórias e a necessidade de compreender o que se escuta, a professora A parece 

assumir uma postura um tanto rígida com as crianças antes de começar a ler o texto, 

como vemos a seguir:  

 (...) P: - Pra entender a história, a gente tem que prestar atenção, tá certo? Então, eu vou pegar a 

historinha... Eu vou começar a história. Não quero ninguém com brinquedo, ninguém com dinheiro, 

ninguém com nada na mão, viu!(...) 

 

No caso da professora B, a atmosfera criada para ouvir a história nos parece 

mais leve.  As crianças também ficaram sentadas em suas cadeiras formando um grande 

círculo, mas a visualização do livro nos pareceu melhor no arranjo sala da professora A 

que, como já foi dito, dispunha de um espaço um pouco melhor.   

Continuando a leitura do Quadro 03, vemos que as duas professoras se 

preocuparam em apresentar o livro, tal como sugere o Trilhas e de fazer perguntas sobre 

o título da história, como ilustrado abaixo: 

P: - Vamos lá gente. Hoje eu vou contar mais uma história pra vocês. O nome do livro é “O Grúfalo”. 

Alguém aqui sabe o que é um Grúfalo? (Nesse momento, a professora exibiu apenas a contracapa do 

livro que tinha as imagens de uma floresta) (2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA B) 

 

A docente A também apresentou o título da história, apontando para o livro e 

lendo os nomes da autora e ilustrador. Em seguida, ocorreu o seguinte diálogo:  

 

P: - E o que será que vai acontecer? 

A2: - Eu num sei, não! 

P: - E vocês acham que ele (o Grúfalo) é bonzinho ou é mau? 

A2: - Que ele é mau. 

A3: - Ele é mau. 

A2: - Porque ele tem o olho laranja, e o dente dele é grande e o chifre dele pra cá (fez um gesto como se 

estivesse com chifres envergados) e uma orelha! 

A4: - Ele é bom! 

A5: - Ele é mau! 

P: - E o ratinho?(Muitas crianças disseram que ele era bom) 

A2: - Ele é bom porque ele tá rindo! 
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A5: _ Mas ele rói! 

P: Ele é bom porque ele tá rindo? Então quer dizer que quando qualquer pessoa tá rindo ela é boa? 

A1: - Eu acho que ele é mau porque ele dá doença! (2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA A) 

 

 

Nota-se que ao contrário da primeira roda conduzida pelas duas professoras 

antes da leitura do Trilhas, ambas deram maior ênfase nesta segunda roda, a conceitos 

letrados como: autor, ilustrador, tradutor, capa e título, ilustração, tal como 

recomendado no Caderno de estudos. Vejamos um trecho da conversa sobre esse tema 

registrado na sala da professora B: 

 

[...] P: Aqui tem uns nomes dizendo que foi traduzido por Julia de Aquino. Aqui tem os nomes. (Apontou 

para o nome da tradutora da obra) Esse livro foi traduzido para o nosso idioma, para o Português por 

essa mulher aqui. Ele foi escrito por essa mulher aqui: Julia Donaldson, lá em outro lugar bem distante... 

(Apontou para o nome da autora e continuou a exibir a capa do livro para as crianças) 

Quando a professora falou que a autora morava bem distante, umas das crianças falou que a autora 

morava no Rio de Janeiro e a professora explicou que o Rio de Janeiro também ficava no Brasil e que a 

autora falava outro idioma porque morava fora do Brasil. Depois a professora continuou): 

P: - E quem fez esses desenhos lindos aqui, tanto da capa quanto do livro foi Axel Sheffler. (Exibiu o 

livro) (2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA B) 

 

No caso da professora B, ainda nos chamou atenção a sua preocupação em exibir 

a guarda do livro, perguntando as crianças: - O que é isso? Turma: - Uma floresta. A 

professora confirmou: - Uma linda floresta, né?Chamar a atenção sobre a guarda do 

livro, mesmo sem nomeá-la, também foi um dos aspectos que se diferenciou em relação 

à condução da roda anterior (sem apoio do Trilhas) dessa professora.  

É interessante notar que com respeito à etapa antes da leitura vimos que as duas 

docentes não seguiram a última orientação mostrada no Quadro 03, em que se 

recomendava que a professora fizesse um pequeno resumo da história a ser lida.  Tal 

decisão das professoras nos pareceu bastante sábia e mostrou que elas fizeram uma 

leitura crítica das orientações.  

Na verdade, durante o encontro com a pesquisadora para a apresentação do 

Trilhas, as duas docentes já haviam contestado essa recomendação do Caderno de 

orientações, afirmando que não fazia sentido algum anunciar isso ao leitor, visto que 

essa breve apresentação do texto, quebraria o encanto da história. Assim, reforçaram 

que o texto perderia significado se todos os personagens fossem apresentados antes das 

crianças terem ouvido a história. 

Na etapa durante a leitura, vimos que o Caderno de orientações propôs a 

formulação de duas questões a partir do momento em que o ratinho se encontra com o 

Grúfalo que ela achou que havia inventado. 
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A professora A não fez nenhuma das perguntas sugeridas. Porém, notou que nos 

diálogos do livro, nem sempre o texto marcava claramente quem estava falando. Assim, 

em alguns momentos se preocupou em fazer com que as crianças identificassem que 

personagem estava falando, conforme podemos observar a seguir: 

A docente prosseguiu a leitura da página que mostrava as características do Grúfalo como as presas, as 

garras e os dentes horríveis. Nesse momento, ao mostrar e ler a página seguinte com a cena em que a 

raposa saía em disparada com medo de virar raposa frita, a professora perguntou as crianças quem é 

que havia falado: “Raposa boba! Será que não sabe que Grúfalo não existe?” Ao que a  turma 

respondeu em coro: o rato! (2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA A) 

 

A professora B, também fez um acréscimo interessante antes de formular uma 

das perguntas sugeridas pelo Caderno do Trilhas, questionando se o Grúfalo era ou não 

real, ajudando as crianças a compreender o texto.  Vejamos como ela conduziu essa 

conversa durante a leitura: 

P: - O Grufálo existe, Eduardo? 

Eduardo fez que sim com a cabeça e disse: - Eu nunca vi um livro desses na minha vida! 

P: - Tu nunca viu um livro desses? 

Eduardo: - Não, eu nunca vi essa imagem! 

Outras crianças também pareciam ansiosas para responder ao questionamento da professora B.  

P: - Será que o ratinho sabia que o Grúfalo existia? 

A2: - Não, sabia, não. 

P: - Ele tava fazendo o quê, o ratinho? 

A2: - Brincando! 

A3:- Enganando 

P: - Enganando? Ele tava enganando quem? 

A3: - Os animais 

P: -  Os animais? Por quê? 

A3: - Porque eles têm medo de Grúfalo! 

P: - Os animais do início? – Por que o ratinho tenta enganar os animais? 

A1: - E eu sei! 

A3: - Porque o Grúfalo tem medo de Grúfalo!  
( 2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA B) 

 

Na cena do livro em que o ratinho se depara com o Grúfalo de verdade, a turma 

em coro gritou que o Grúfalo existia, sim! Nesse ponto, a professora B fez, então, a 

pergunta sugerida pelo Trilhas:  

P: - E agora todo mundo ficou com medo de Grúfalo porque o ratinho fez o maior bicho, né? E 

agora, será que o ratinho vai conseguir sair dessa? Vamos ouvir? Vamos ouvir? 

 

As crianças ficaram divididas entre sim e não. Exibindo sempre o livro aberto 

para a turma, a docente prosseguiu a leitura e não fez a segunda questão sugerida no 

Trilhas: “como você acha que o ratinho poderia escapar?”  

Na etapa após a leitura da obra, vemos no Quadro 03 que as duas docentes 

seguiram praticamente todas as orientações sugeridas pelo Trilhas. Como é possível 

notar, as diversas questões propostas tem, na verdade, o mesmo objetivo. Ou seja, 
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buscam levar as crianças a compreender o jogo que o ratinho faz, primeiro, enganando 

os animais que encontra no seu caminho e depois enganando até mesmo o próprio 

Grúfalo. 

Seguindo a orientação dada no Caderno, a professora A foi folheando o livro, 

parando em algumas páginas e fazendo várias perguntas às crianças chegando até 

mesmo a repetir algumas delas. Vejamos um trecho desse diálogo, na página em que o 

rato diz a raposa que a comida preferida do Grúfalo é raposa frita: 

P:  - O que foi que aconteceu aqui? (Apontando para a referida página) 

A5: - Eh, ele ía enganando a raposa! 

P: - Quando a raposa encontrou o ratinho ela disse o quê? 

A5: - Ela correu pra casa dela! 

P: - Quando a raposa encontrou o ratinho ela disse o quê pro ratinho? 

A6: - Ratinho, vamos lá pra minha casa! 

P: - Vamos lá pra minha casa. Ela viu o ratinho e achou ele apetitoso. Aí, ela disse o quê pro 

ratinho? 

A6: - Vem pra minha casa, vai ser uma festa hoje! 

P: - É! Venha almoçar comigo. Quem disse vai ser uma festa foi outro. Mas ela disse venha 

almoçar comigo, eu vou fazer um almoço bem gostoso. E aí, o que foi que o ratinho disse? 

A2: Não, eu vou me encontrar com o Grúfalo! 

P: - Não posso ir não, eu já marquei com o Grúfalo! Aí, o que foi que a raposa disse? 

A9: -  Um Grúfalo, o que é um Grúfalo? 

P:- Aí o ratinho disse, você não conhece não é? Não sabe o que é um Grúfalo, não é? Ele é um 

Grúfalo! 

A4 : - Ele tem garras grandes! 

P: - Tem presas incríveis, garras terríveis e .... (A professora exibiu o livro) 

A3: -  E boca grande 

P: - E dentes... 

A3: - E dentes peque... E dente sujo! 

P: - Dentes horríveis! Aí, o que foi que a raposa disse? O ratinho disse como era o Grúfalo e a 

raposa disse o quê? 

A6: - Onde é que vocês vão encontrar o Grúfalo? 

P: - Onde é que vocês vão se encontrar? 

A6: - Perto dessas pedras! 

P: - Perto dessas pedras é o lugar e aí?  

A2: - Adeus! 

P: - Nada de adeus! O ratinho disse muito mais...  A gente vai se encontrar perto dessas pedras  

e... (apontando para a cena no livro) 

(2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA A) 

 

 

Vemos que a docente A sente necessidade de resgatar praticamente todos os 

diálogos da raposa com o rato e segue com essa estratégia ao longo dos demais 

encontros do ratinho com os outros bichos da floresta. Consideramos, porém, um tanto 

exagerado pretender resgatar os diálogos literalmente. Como vemos no extrato acima a 

criança 5 já parece indicar que entendeu o essencial que era a intenção do ratinho 

enganar a raposa. No entanto, ao invés de explorar essa fala da criança, a professora 

investiu no resgate literal das falas dos personagens.   
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Abaixo, vemos outro trecho em que a professora retoma a história com as 

crianças. Vejamos:   

P: -(A professora fecha o livro no momento em que a cobra se depara com o rato, louca para devorá-lo e 

diz:)  E parou a historinha... Até aqui na história, quem foi que enganou quem?   

A1: - O Grúfalo. 

P: - Até agora o Grúfalo ainda não apareceu na história. Então ele não tá na história. Até aqui na 

história, quem foi que enganou quem? (Mantendo o livro fechado) 

A1: - O ratinho. 

P: - O ratinho enganou quem? 

A6: - A raposa. 

A3: - A coruja. 

A2 e A1, A3: - A cobra. 

P: - Até aqui ele enganou os três. Ele enganou como? Como foi que ele enganou? 

(As crianças ficaram em silêncio por alguns instantes e a professora insiste) 

P: - Como foi que ele enganou a raposa? 

A1: - Dizendo que o Grúfalo... 

P: - Sim, dizendo que o Grúfalo... 

A1: - Dizendo que o Grúfalo gostava de comer cobra assada! 

P: - Não, ele não disse isso pra raposa. 

A3: - Raposa assada 

P: - Como foi que o ratinho enganou a raposa, dizendo o quê? 

(A turma ficou em silêncio por alguns instantes e professora retomou a palavra) 

P: - Que o Grúfalo... 

Crianças: - Que o Grúfalo gostava de comer raposa assada. 

(2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA A) 

 

 Como vemos acima, em alguns momentos as crianças tendem a não saber o que 

falar e se calam, já que parece que é preciso dizer exatamente como está dito no texto 

original. Assim, ao longo da retomada do texto, vemos em alguns momentos que ela 

corrige ou não espera a resposta das crianças.  Vejamos mais um trecho que ilustra essa 

observação:   

P: - Olha os olhos da coruja olhando pro ratinho! (Exibiu a página do livro que mostrava a cena da 

coruja fazendo um convite ao rato para comer em sua casa) 

A3: - Ela queria comer, comer o ratinho! 

P: - Ela achou ele apetitoso. Hummmm! Aí o que é que ela disse pro ratinho? 

A3: - Ratinho borá lá pra minha casa. 

A6: - Vai ser uma festa! 

P: - Não, não foi na dela, não. – Ah  é, vai ser uma festa, é. (A docente percebe que A6 tinha lembrado o 

texto corretamente e lê: “Venha lanchar na minha casa, vai ser uma festa!”) 

A6: - Não posso, eu já... Marquei com o Grúfalo! 

P: - Eu já marquei com o Grúfalo, nem posso ir. Aí a coruja disse: Com quem? O Grúfalo, o que é um 

Grúfalo? (Exibiu o livro para as crianças) 

A3: - É bem altão, com o dente sujo. 

P: - Aí o ratinho disse o quê pra ela?  

A3: - É... 

P: - (Exibe o livro, e não espera a resposta da criança) Ele tem pernas ossudas, patas peludas e na ponta 

do nariz uma verruga cabeluda.  

Aí, o que foi que a coruja disse? 

( 2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA A) 
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A exigência da professora da retomada do texto de forma tão literal nos pareceu 

um tanto contraditória com o que ela afirma na minientrevista, feita após a condução da 

roda. Como vemos abaixo, a professora A valoriza a reflexão, porém, como é 

perceptível nesta roda e nas que abordaremos a seguir, a sua forma de conduzir a 

conversa, por vezes, inibia a expressão das crianças, ainda que explicite um objetivo na 

direção oposta: 

 [...] Eu gosto de botar mais obstáculos nas perguntas também. Eu gosto de perguntas que façam o 

menino pensar. Eu quero que ele pense. Eu gosto de puxar coisas de acordo com o que eles vão dizendo 

também. Eu não gosto de trabalhar pergunta por pergunta, aquele negócio fechado, não.  

 

 

Um dado muito positivo na condução da roda pela professora A, porém, é que 

ela vai além das orientações do Trilhas e pergunta as crianças se lembram de situações 

em que pessoas enganam outras, conectando o tema da história lida com a vida real das 

crianças. Um menino contou, por exemplo, que já foi enganado pela mãe, quando ela 

disse que estaria em casa, mas na verdade estava na rua. As crianças também conversam 

sobre a novela “Amor à vida” da rede Globo e sobre o personagem Félix que engana as 

pessoas. Nesse ponto, a professora A faz uma problematização que também nos pareceu 

interessante porque mostra a relatividade do conceito de “enganar”. Vejamos: 

 

P: - E é legal a gente enganar, é ou não? 

A3: - Não, Jesus briga! 

A1: Fica triste! 

P: - Mas, nessa história, se o ratinho não tivesse enganado ia acontecer o quê com ele? 

Turma: - O Grúfalo ia comer ele. 

P: - O rato só tinha duas opções. Ou ele enganava ou ele... 

A6: - Ou ele morria. A raposa comia ele, aí pronto, acabou-se rato... 

P: - O rato enganou por um motivo bom ou ruim? 

Turma:- Bom 

P: - Qual foi o motivo? 

A1: - Pra coruja, os bichos não comer ele. 

P: - Exatamente. Pra sobreviver, pra os outros bichos não comerem ele.  

(2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA A) 

 

Em seguida, a professora A retoma as orientações do Caderno e introduz a 

proposta de conversar sobre outras histórias com engano. Porém, não pergunta se as 

crianças se lembram de outras histórias com engano, já indica a história de Chapeuzinho 

Vermelho como um exemplo, ocorrendo o seguinte diálogo: 

P: - Vocês lembram de Chapeuzinho Vermelho? 

A turma em coral respondeu que sim. 

P: - Chapeuzinho Vermelho, na história dela, quem foi que enganou ali? 

Turma: - O lobo 

P: - E quem foi que ele enganou? 
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A3 e A6: - A Chapeuzinho Vermelho 

A7: - A Chapeuzinho Vermelho dizendo que era mau. 

A6: - Dizendo lobo, lobo, lobo... Seu lobo, seu lobo... (provavelmente lembrando da história Chapeuzinho 

Amarelo de Chico Buarque). 

P: - Ele enganou duas pessoas da história. Quem foi? 

Turma: - A vovó e a Chapeuzinho 

P: - A vovó ele enganou como? 

A7: - Colocando a vovó no armário 

P: - Não. Pra ele botar, ele primeiro enganou. Como foi que ele enganou? 

A3: - Vovó, sou eu vovó! 

P: - Imitando Chapeuzinho Vermelho. Ele enganou mentindo a voz. Fazendo a voz da neta dela. Bateu na 

porta e disse que era Chapeuzinho. Aí a vovó disse o quê? 

Turma: - Pode entrar, minha netinha! 

P:  -Aí a vovó disse, pode entrar minha netinha. Quando entrou era quem? 

Turma: - O lobo 

A3: - Aí ele botou tudo da vovó e disse que era a vovó. 

P: - Botou os óculos da vovó, o chapéu da vovó e se deitou na cama. 

A6: - Aí, quando Chapeuzinho chegou lá, perguntou que dentes são esses? 

Em seguida, a docente perguntou como terminou a história de Chapeuzinho Vermelho e retomou a 

conexão com a vida das crianças, perguntando quem mais já enganou alguém e se na novela algum 

personagem já enganou outra pessoa.) 

(2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA A) 

 

Com relação à professora B, percebendo que as perguntas propostas no Caderno 

buscavam retomar os eventos passados na história, a professora B anunciou que iria 

reler o texto. Uma das crianças logo reagiu dizendo: “Ah, Não!”. Então, a professora 

disse: - Eu vou fazer várias perguntas no meio da história, quero ver vocês prestando 

atenção. A segunda vez é melhor!  

Ao que parece, no entanto, a professora B foi sensível ao comentário da criança 

e não exatamente releu a história sem interrupções, como havia anunciado que iria 

fazer. Ao contrário, foi folheando o livro, seguindo a sequência dos encontros do 

ratinho e relendo apenas alguns trechos. Vejamos alguns fragmentos do seu diálogo 

com as crianças: 

 
A docente B releu um pequeno trecho que dizia: “E lá se foi o ratinho caminhando pela floresta, uma 

coruja viu o ratinho...” 

P: - Mas, antes disso ele começou a dar as características do Grúfalo. Olha, pra essas imagens aqui. 

(volta uma página e mostra as três imagens com as características físicas do Grúfalo anunciadas pelo 

ratinho quando encontra com a raposa).  A docente apontou para a primeira característica e perguntou: 

-  Ele começou a dizer que o Grúfalo tinha o quê? 

A1: - Dentes afiados 

(A docente relê as características do Grúfalo) 

P: - Aí a raposa perguntou o quê a ele? 

A2: - Onde é que vocês vão se encontrar? 

A3: - Nas pedras 

P: - No meio dessas pedras. E sua comida preferida era o quê? 

Turma: - Raposa assada! 

P: - Raposa frita! Quem foi o segundo bicho que ele encontrou? 

Crs: - A coruja! 

 (2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA B) 
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Como vemos acima, a professora B não exige que as crianças resgatem todos os 

detalhes do texto. Além disso, ao apontar para as imagens do livro, perguntando quais 

eram as características do Grúfalo, por exemplo, a docente também faz uso das 

ilustrações para auxiliar às crianças na reconstrução da história. Percebemos ainda que 

ao longo da conversa, a professora B, frequentemente, oferece “ajudas quentes” 

(MIGUEL, SANCHEZ e PÉREZ, 2012) quando confirma as respostas dadas pelas 

crianças dizendo “muito bem”.  

Vejamos outro trecho da retomada da história pela professora B e como ela 

conduz esse momento.   

P: - E aí, Grúfalo existe ou não existe? 

(As crianças pareciam indecisas)  

P: - No início da história, o ratinho achava que o Grúfalo existia? 

Turma: - Não! 

P: - Ele tava o quê? 

Crianças: - Enganado 

P: - Enganando, né? Criando um bicho pra assustar. Por que ele tava precisando enganar os outros 

bichos? 

A3: - Pra ficar com medo. 

P: - Por que os outros bichos tinham que ficar com medo dele? 

A4: - Porque eles tinham medo de Grúfalo. 

A5: - Porque ele era grande. 

(A professora pede que não falem todos ao mesmo tempo) 

P: - Por que o ratinho tinha que inventar uma desculpa pra os outros bichos terem medo? 

A2: - Pra ele assustar as pessoas. 

P: - E por que ele queria assustar as pessoas? 

A4: - Pra acreditar que existe Grúfalo. 

P: - E por que, se não existisse Grúfalo os ostros bichos iam fazer o quê com o ratinho? Os outros bichos 

iam fazer o quê com ele? 

A3: - Iam matar 

P: - Matar? 

A3: - Matar não, enganar 

P: - Os outros bichos estavam achando o ratinho o quê? 

A4: - Estranho 

A5: - Não 

A6: -Teimoso 

P: - Não.  Eu vou dizer a palavra, tá certo? Apetitoso... O que é apetitoso? 

A1: Não sei 

A2: - Comida 

A3: - O rato 

P: - Apetitoso é uma comida? Apetitoso é uma comida deliciosa, né Deivson? Apetitoso é uma comida 

deliciosa! Então, os outros bichos tavam querendo comer o ratinho foi? 

Turma: - Foi 

( 2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA B) 

  

Como vemos acima, a professora B não parece estar tão preocupada com a 

retomada literal dos eventos narrados. Assim, as perguntas que formula buscam 

estimular uma melhor compreensão do texto. Também é mais nítida a sua tentativa de 
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aproveitar as respostas das crianças. Assim, a condução da leitura e da conversa pela 

professora B segue de modo mais natural do que na roda com a professora A.  

Assim como a professora A, a professora B perguntou se na história da 

Chapeuzinho Vermelho alguém enganava alguém. As crianças disseram que o lobo 

tentou enganar a Chapeuzinho e a vovó. Além disso, lembraram do clássico infantil 

Pinóquio, como mostra o diálogo abaixo: 

 A1: - Pinóquio também tentava enganar aquele velhinho que criou ele.  

A2: - É.ele ficava mentindo aí o nariz dele crescia, crescia... 

P: -  É, exatamente! Pinóquio também enganava, né? 

A3: - É. Ele era de um boneco, mas mentia que só. (risos) A gente num pode enganar os outros não, Deus 

briga né tia? 

(2ª roda de história – O Grúfalo - PROFESSORA B) 

 

Por fim, embora o Caderno do Trilhas não tenha dado essa orientação, as duas 

docentes perguntaram as crianças como se escrevia “O Grúfalo” e foram escrevendo na 

lousa com ajuda delas. Além disso, propuseram que as crianças copiassem o título da 

história ouvida e desenhassem a parte de que mais gostaram da história em seus 

cadernos de desenho, escrevendo seu nome completo, com auxílio das fichinhas da 

chamada para quem precisava, como ilustrado abaixo: 

 

     

(Desenhos de duas crianças das turmas da professora A e B, respectivamente) 

 

Vejamos a seguir a análise da condução das duas rodas seguintes com os livros 

de literatura sugeridos pelo Trilhas.   

 

5.4.2 Análise da condução da sessão de leitura com o livro O filho do Grúfalo com 

base nas orientações do Projeto Trilhas  

 

Vimos na condução da roda anterior que a mediação das docentes A e B foi 

pautada, basicamente, pelo roteiro proposto no Caderno de orientações das histórias 

com engano.  
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Porém, na penúltima e última rodas as professoras deveriam assumir o 

planejamento das sessões de leitura referentes aos livros “O filho do Grúfalo” e “O caso 

das bananas”. Para isso, era esperado que o direcionamento sugerido pelo Caderno de 

orientações das histórias com engano para a leitura do livro “O Grúfalo” servisse como 

modelo, já que não há no referido Caderno um roteiro proposto para a leitura desses 

dois livros.  

Ao observar as sessões de leitura das duas docentes vimos que elas formulam 

perguntas sobre o texto antes, durante e depois da leitura, tal como sugerido do roteiro 

para a leitura do livro O Grúfalo. 

Nessa direção, antes da leitura, as duas docentes adotaram procedimentos 

muito semelhantes aos sugeridos no Caderno do Trilhas na hora de apresentar o livro às 

crianças. Antes disso, porém, ambas recapitularam a história lida na roda anterior, o que 

faz todo sentido, já que as duas histórias podem ser, de fato, articuladas.  Assim, a 

professora A, por um longo período de tempo, lançou muitas perguntas sobre o livro O 

Grúfalo. Dentre elas: “O que foi que aconteceu? O que foi que ele fez? Como ele era? 

Quem eram os personagens? Onde a história se passava?” etc.   

A docente B, por sua vez, recapitulou a história de modo mais breve e ao ler o 

nome dos autores do livro de O filho Grúfalo, uma das crianças reconheceu que as obras 

tinham a mesma autoria. Vejamos isso no trecho a seguir:  

              

 

- Oh, “O Filho Grúfalo”! Olha, aqui a capa do nosso livro. Aqui o nome da pessoa que escreveu, que 

traduziu, né? E do que ilustrou, que desenhou. Julia Donaldson e Axel Scheffler.  

A: - O mesmo né, tia? 

P: - O mesmo, né? Foi o mesmo! 

(3ª de história – O filho do Grúfalo - Professora B) 

 

Além da capa, a professora A explorou a quarta capa do livro e observando as 

ilustrações, as crianças perceberam que alguns personagens iriam se repetir, como: o 

Grúfalo e o rato e que outros novos iriam surgir, como o filho do Grúfalo. Com isso 

muitas expectativas foram lançadas sobre como seria esse personagem: Será que ele era 
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parecido com o pai? Será que ele seria parecido com a mãe? Será que seria a história 

da “Grúfala”? Vejamos, a seguir, um trecho do diálogo antes da leitura de livro na sala 

da professora A:   

P: - Aí hoje eu trouxe uma história, é outra história, mas não é a história do Grúfalo, mas também ... 

(uma criança interrompe) 

A7: - É a da Grúfala! 

P: - Da Grúfala? É não, é a do filho do Grúfalo. 

P: - “O filho do Grúfalo” é o nome da história que eu vou contar daqui a pouco. 

P: - Se a gente já conheceu “O Grúfalo”, agora a gente vai conhecer/ 

A8: - A outra história. 

A2: - O filho do Grúfalo. 

P: - O filho do Grúfalo. Como será o filho do Grúfalo? (Sem mostrar ainda a capa do livro)   

A2: - Pequenininho. 

P: - Pequenininho? 

A3: - E não têm o chifre. 

P: - E não têm o chifre? 

A2: - Não têm a verruga. 

(...) A2: - Têm um chifre. 

P: - Têm um chifre. 

A3: - Têm um rabinho. 

P: - Têm um rabinho. 

(...) A2: - A língua preta 

P: - A língua preta, será que ele parece tanto com o pai dele? 

A3: - As costas dele têm espinho. 

P: - As costas dele têm espinho, pronto! 

A5: - O olho dele é alaranjado. 

P: - Os olhos são alaranjados, num é. 

P: - Então ele parece com quem? 

Crianças: - Com o pai. 

P: - Com o pai dele. Se ele for desse jeito ele parece muito com o pai dele. 

A2: - Com a mãe. 

P: - Mas a gente viu a mãe dele? 

Crianças: - Não. 

P: - Então a gente não nem pode dizer que ele parece com mãe. A gente pode? 

Crianças: - Não. 

P: - A gente não viu a mãe, vai que a mãe é de outro jeito. A gente não viu, a gente só viu o pai. Então 

assim você disse que ele é pequenininho, que ele têm uma verruga, têm chifre, têm espinhos nas costas. 

Então ele parece com quem? 

A2: - Com o pai. 

P: - Com o pai que a gente viu. Vamos ver se ele parece ou não, possa ser que ele nem pareça. Vai que 

ele pareça só com a mãe, e a mãe seja de outro jeito... 

(3ª de história – O filho do Grúfalo -  Professora A) 

 

Ainda em relação à exploração da capa nos chamou a atenção a curiosidade de 

uma das crianças que perguntou para a docente sobre o nome que estava escrito em 

vermelho no livro. Vejamos: 
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A10: - Tia, deixa eu falar!  Como é o nome desse nome vermelho aqui? (aponta para o nome da editora 

do livro). 

P: - Brinque-book, é o nome da editora que fez o livro, eles mandam pra editora, a editora fabrica um 

monte desse livrinho... Aí é o nome da editora que fez esses livrinhos. Brinque-book. 

Crianças: - Brinque-book! 

P: - Book quer dizer livro, book é uma palavra em inglês, mas em português quer dizer livro. Vamos lá 

agora, ouvir a história? 

(3ª roda de história- O filho do Grúfalo – Professora A) 

 

 Através da capa, as crianças também perceberam que o cenário se modificou já 

que nessa nova história estava nevando. Essa observação também foi feita pelas 

crianças da sala da professora B que se mostraram muito curiosas para ouvir a nova 

história. Algumas já tinham até observado a capa do livro na mesa da docente, sem que 

ela tivesse percebido.  

Antes da leitura, a professora B apontou, então, para o desenho do Grúfalo que 

estava na capa e perguntou aos pequenos: - Quem é esse? Em coro, a turma respondeu: - 

O Grúfalo!  Em seguida, mostrou as crianças o Grúfalo e o filho do Grúfalo, bem como 

o ratinho que estava escondido atrás da árvore e uma das crianças falou: - Tal o pai, tal 

o filho! Outra criança disse: - E o outro era o grande rato malvado! A professora 

questionou: - E o rato era malvado? Algumas crianças disseram que não e a professora 

prosseguiu explicando que o rato só tentou enganar os animais que encontrou para não 

virar comida do Grúfalo.  

Após essa breve apresentação do livro, a professora B leu a dedicatória do 

autores e iniciou a leitura. Durante a leitura, a professora B realizou algumas 

interrupções para questionar as crianças e perceber se elas estavam acompanhando a 

história. Vejamos algumas “paradinhas” que foram registradas: 

 Na segunda página, em que o Grúfalo descrevia as características do rato (mau e 

parrudo, olhos de fogo que parecem queimar, bigode que até passarinho pode 

pousar) para seu filho, a professora interrompeu a leitura e perguntou as 

crianças: - De quem são essas características aqui? (Apontou para o livro). Daí, 

um menino respondeu: - Do rato! 
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 Algumas crianças na página em que aparece o rabo da cobra saindo de uma pilha 

de pau, comentaram espontaneamente que aquele rabo poderia ser do rato mau, 

tal como estava no livro. Outras crianças, porém, discordaram dessa hipótese. A 

docente deixou a dúvida no ar e perguntou: - Será que é a cobra?  E prosseguiu 

a leitura. 

Ao longo da história, à medida que a professora B lia a página do livro em que o 

filho do Grúfalo se deparava com uma pista que levava ao encontro do ratinho que ele 

procurava, as crianças antecipavam o animal que iria aparecer, antes mesmo que a 

docente fizesse qualquer questionamento sobre isso. Isto mostra que elas estavam muito 

envolvidas com a história que ouviam.   

Diante da cena do livro em que o filho do Grúfalo, finalmente, se encontra com 

o ratinho de verdade, a professora B interrompe a leitura e faz uma pergunta inferencial:  

P: - Olha, era esse o rato mau que o pai falava?  

(A maioria das crianças disse que não) 

A1: - Não, ele é pequeno! 

P: - Vamos ver, o que será que vai acontecer agora? 

A2: - Ele desenhou um Grúfalo. Ele fez um Grúfalo de Neve. (A criança se levantou da cadeira e se 

aproximou da docente para apontar para a imagem do livro que mostrava um Grúfalo de Neve próximo 

a caverna do ratinho) 

(3ª de história – O filho do Grúfalo -  Professora B) 

 

Vale notar que embora o questionamento levantado pela professora B tenha sido 

interessante, a resposta igualmente interessante da criança que parece supor que o 

tamanho do rato indicava que ele não poderia representar perigo, não é explorada pela 

docente. A professora B também não aproveita para comentar a observação da criança 

de que na frente da casa do ratinho havia um boneco de neve no formato de um pequeno 

Grúfalo e o que isso poderia significar. 

Mais adiante, a professora B faz uma nova parada no momento em que o ratinho 

diz que vai subir na árvore para trazer o rato malvado, imaginado pelo filho do Grúfalo. 

P: - Será que o rato mau tá lá em cima? 

Crianças: - Tá! 

P: - Tava escondido foi? (E prosseguiu a leitura) 

(3ª de história – O filho do Grúfalo -  Professora B) 

 

No trecho acima, aparentemente, as crianças não percebem neste ponto que o 

rato mau não existia e aquele movimento do ratinho, provavelmente, seria mais um dos 

seus truques para enganar o filho do Grúfalo. Diante da resposta da criança, a docente B 

optou por não estender o diálogo, julgando mais conveniente dar continuidade à leitura 

do texto. Apesar de perder mais  uma chance de contribuir para a construção de sentido 
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de forma compartilhada, como veremos no momento da conversa sobre o texto após a 

leitura, as crianças parecem ter compreendido muito bem a trama do ratinho. 

Ainda durante a leitura, a professora A, realizou um número bem maior de 

“paradinhas” em relação à docente B. Porém, a nosso ver, algumas interrupções 

ocorriam sem necessidade. Ao que parece, havia por parte da professora uma 

preocupação excessiva de que as crianças compreendessem a história. Esse fato 

alongava demasiadamente o tempo da sessão de leitura, provocando um evidente 

cansaço entre as crianças.  

Observamos ainda uma postura um tanto rígida quando elas tentavam se levantar 

da cadeira e/ou tecer comentários sobre o texto que para a docente não eram 

interessantes e/ ou necessários. Constantemente, a professora A também pedia para 

prestar atenção num tom que nos parecia um tanto forte. Além disso, algumas vezes se 

mostrava pouco receptiva às hipóteses das crianças, certamente, inibindo uma 

participação mais ativa por parte delas, como vemos no trecho abaixo:  

 

P: (lendo) “Lá veio outra criatura. Como é que pode? De rabo curto e sem nenhum bigode. – Você não é 

o rato! E a coruja falou: - UHuuu, nem pensar, ele está provando torta de Grúfalo em algum lugar. A 

neve aumentou e ainda mais forte o vento soprou. –não tenho medo – O filho do Grúfalo falou. (Exibiu as 

pp 16 e 17) 

A4: Eu acho que é... 

P: Eu acho que a gente tem que ouvir a história. 

P: Oh! (continua a leitura) Pegadas no chão! De quem serão e aonde vão? Uma caverna e... Bigodes! 

Olha ali! Será que o rato mau mora aqui? (Exibiu as páginas 18 e 19) 

A2: É, é, é a raposa. 

Crianças: Raposa. 

A10: Será que é uma raposa? 

(A professora prossegue com a leitura) 

(3ª roda de história – O filho do Grúfalo – Professora A) 

 

Como vemos, a professora A não comenta as hipóteses que as crianças fazem 

espontaneamente com base nas imagens do livro, demonstrando que estão 

acompanhando a história com interesse. Vale lembrar que tais hipóteses também são 

reveladoras de sua compreensão, que como vimos é algo bastante valorizado pela 

docente. Assim, consideramos que a professora A ao ignorar os comentários das 

crianças perde a oportunidade de perceber como elas estão construindo sentido e de 

intervir nessa direção. 

Depois da leitura, a docente A conduziu uma longa conversa sobre o texto com 

a turma. Num primeiro momento a conversa nos pareceu muito proveitosa. Contudo, 

quando a docente se propôs a recapitular a história, retomando alguns diálogos do livro 

e fazendo perguntas, a proposta ficou muito cansativa para os pequenos. Como se pode 
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ver no vídeo eram vários os sinais de enfado manifestado pelas crianças: mexiam-se nas 

cadeiras, bocejavam, esticavam os braços se espreguiçando, roíam as unhas, botavam o 

dedo no nariz.  

Apesar dessas reações, a intenção da professora de estimular a compreensão do 

texto tem sucesso, pois as crianças mostram que entenderam o texto.  Porém, vale 

observar que as respostas ou comentários que fugiam do esperado são ainda pouco 

explorados, como se vê no trecho abaixo:  

P: - Mais uma vez o rato enganou. Aprontou de novo, enganou de novo. Por que foi agora que ele 

enganou o filho do Grúfalo? Por quê? O filho do Grúfalo queria fazer o que com ele? 

A3: - Comer ele. 

P:- Comer ele. 

P: - E aí o que é que ele fez? 

A9: - Correu. 

P: -Nada disso! O que é que o rato fez? 

A2: - Subiu! 

P: - Olha o filho do Grúfalo disse eita ele vai ser meu lanchinho, eu tô morrendo de fome! E aí? 

A2:- O rato disse: venha cá, espere, eu vou, eu vou, pegar o meu amigo grande que é o ratinho malvado, 

aí ele subiu pegou o negócio na árvore, viu a lua e aí ele ficou grande (inaudível), fez o desenho pra ele 

ficar grande. 

P:- Apareceu a sombra dele. Agora se o rato não fizesse isso o que é que á acontecer? 

A8:- O Grúfalo ía comer ele. 

P:- O Grúfalo ía comer ele. 

A9:- Ía virar jantar de Grúfalo. 

P:- Aí, ía ser a comida, o lanche do filho do Grúfalo. 

Crianças: (todas falando ao mesmo tempo). 

P:- Então o rato mais uma vez ele conseguiu? Mais uma vez o rato conseguiu? 

Crianças:- Enganar! 

P: Enganar, mas ele enganou por quê? Pra ficar vivo se não ele ía morrer. Então ele enganou duas vezes 

senão o Grúfalo o, o,o, ía fazer igual ao pai dele. O pai dele também tentou comer o rato, num foi? Mas 

o rato foi mais esperto. E agora o rato de novo com o filho do Grúfalo também foi mais esperto. 

A4 :- Ô tia mas se ele tivesse se vestido de árvore e a árvore tivesse andando ía pegar ele. 

P: -Quem? 

A4: - Se ele tivesse dentro de uma árvore, aí ele pegava. 

P:-  Quem tivesse dentro de uma árvore? 

A4:- O filho. 

P:- O filho do Grúfalo. 

P:- Se o filho do Grúfalo se escondesse dentro da árvore, ele pegava o rato? 

A2:- Pegava. 

 (A professora segue a conversa sem aparentemente entender o que a criança queria dizer). 

(3ª roda de história – O filho do Grúfalo – Professora A) 

 

 Na turma da professora B, a conversa sobre o texto, depois da leitura, parece 

fluir de forma mais natural e as crianças dão algumas evidências de que gostaram desse 

momento de leitura. É possível que o tempo de duração da leitura e da conversa mais 

ajustados às necessidades das crianças, tenha tido uma grande influência nessa questão.   

Como é possível ver no fragmento a seguir, as crianças dessa sala também 

mostram claramente que entenderam a história ao longo da conversa conduzida pela 
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professora B. Um exemplo disso foi quando uma delas, assim que a professora concluiu 

a leitura do livro disse: - O ratinho é espertinho! 

Uma outra criança, parecia ter se envolvido tanto na história que pediu a 

professora B: - Só um pouquinho, tia?! Como se quisesse que ela continuasse a ler. A 

docente sorriu e iniciou a conversa sobre o texto formulando uma pergunta inferencial 

importante: - E aí, o rato mau existe? 

A1: - Era só aquele rato que tava fingindo ser o rato malvado! 

P: - Olha o que A1, disse. Ele disse o rato mau não existe. Era só o ratinho que tava fingindo ser o 

grande rato malvado. E ele conseguiu? 

Crianças: - Conseguiu! 

P: - Como é que ele conseguiu? 

Crianças: - Com a lua! 

A3: - Aí ele subiu na árvore com a lua, aí ele ficou grande. Aí, o filho do Grúfalo não sabia que era ele. 

(o rato) (3ª roda de história – O filho do Grúfalo – Professora B) 

(...)   

P: - E o que é que tinha lá no chão? 

Turma: - Uma sombra! 

P: - Ah... Uma sombra! 

A4: - Ele era pequenininho, ai quando ele tava na sombra ele ficava grande. (Levantou da cadeira para 

expressar o tamanho do rato) 

P: E o rato não era mau. Mais uma vez ele conseguiu...  (as crianças ficaram em silêncio por alguns 

instantes). E a docente continuou: - Conseguiu o quê? 

Turma: - Enganar! 

P: - Ele enganou quem dessa vez? 

Turma: - O filho.  

P: - O filho do Grúfalo.  

Mas por que ele (o rato)  precisava enganar o filho do Grúfalo agora? 

A4: - Pra não virar comida também. 

P; - Por que na hora que o filho Grúfalo viu. Ele queria logo o quê? 

Turma: - Comer 

A6: - Ele disse apetitoso, tia? 

Turma: - Não! 

P: - Olha a pergunta de A6. Ele disse apetitoso? 

Alunos; Não! Quem disso apetitoso? 

A11: - O outro 

P: - E quem era o outro? 

Turma: - O Grúfalo! 

P: - E o Grúfalo era o quê desse aqui?  

Turma: - O pai 

P: - Ah, muito bem! Ele era o pai desse daqui (apontando para o filho do Grúfalo) 

Turma: - E cadê a mãe? 

A professora falou: – Ahhh... Vamos ver o próximo livro pra ver a mãe do Grúfalo pequenininho. (risos) 

  (3ª roda de história – O filho do Grúfalo – Professora B) 

 

  

Como vemos no trecho acima, as crianças estavam bastante atentas e lembravam 

detalhes da roda anterior quando corrigem o colega que lembra da expressão “apetitoso”  

em relação ao ratinho, mas que aparece na história do Grúfalo e não no texto O filho do 

Grúfalo”.  
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Um outro sinal de atenção das crianças foi quando uma delas lembrou a 

professora B de que ela não havia lido uma parte do livro. Vejamos o que disse a 

professora: “- Olha só, gente! Antes de contar a história do livro, A6 me lembrou que eu não tinha lido 

essa parte aqui (apontou para a biografia) e eu sempre faço isso!” Daí ela leu sobre o autor e o 

ilustrador, explicando o significado de algumas palavras como, por exemplo, “tradutor”. 

Ainda no momento após a leitura, a professora B também propôs a recapitulação 

a história seguindo as orientações do Caderno do Trilhas. As crianças das duas turmas, 

entretanto, pareceram ficar meio divididas entre o sim e o não, quando se tratava disso. 

Mas, mesmo assim as mediadoras optaram por recapitular a história, reexibindo certas 

partes do livro, relendo alguns trechos e realizando perguntas sobre o texto.   

Como já foi dito, a docente A, assim como na roda anterior, fazia questão de ter 

certeza de que as crianças estivessem realmente entendendo o texto e com isso, a 

conversa após a leitura teve, mais uma vez, um tempo de duração bem superior ao da 

professora B. Além disso, a docente A propôs uma atividade em que as crianças 

deveriam desenhar a parte de que mais gostaram da história.  

  

A docente A também perguntou as crianças como se escrevia “O filho Grúfalo” 

e foi escrevendo na lousa com ajuda delas. A mediadora, finalmente, solicitou que as 

crianças copiassem o título da história ouvida e escrevessem seus nomes completos, 

com auxílio das fichinhas da chamada para quem precisava. Vemos, portanto, que a 

professora A tentava integrar atividades voltadas para o trabalho de alfabetização com 

base na história lida, tal como também sugere o Projeto Trilhas.  

Finalmente, vale registrar que as duas docentes liam com fluência e 

expressividade, mas em nenhuma das histórias lidas ao longo da pesquisa, fizeram 

alterações nas vozes para melhor sinalizar a fala dos personagens do texto. Tal sugestão 

que aparece no Caderno de estudos do Trilhas teria sido um recurso interessante, 

sobretudo, numa roda para muitas crianças, como foi o caso das que ocorreram no 

estudo,  em que não é possível visualizar as imagens com precisão. Assim, marcar a voz 



 

116 

 

do ratinho, por exemplo, poderia ajudar na compreensão dos diálogos que ocorrem ao 

longo de todo o livro, deixando mais claro para os ouvintes quem está falando o quê, 

algo que, inclusive, nem sempre é sinalizado pelo texto verbal. Tal recomendação não 

está posta no Caderno de orientações para a leitura de O Grúfalo, mas consideramos que  

esse cuidado poderia, certamente, contribuir para a construção de sentidos durante a 

leitura dessa obra e das demais histórias com engano sugeridas pelo Trilhas. 

A seguir apresentamos a análise da condução da última roda prevista, com o 

livro O caso das bananas.  

 

5.4.3 Análise da condução da sessão de leitura com o livro O caso das bananas com 

base nas orientações do Projeto Trilhas 

Assim como nas sessões de leitura anteriores a roda de história foi organizada 

em semi-círculo na turma da professora A e em um  grande círculo na turma da 

professora B. 

 

                                                         

(Organização da roda na sala da professora A)                     (Organização da roda na sala da professora B) 

 

Nesta última roda, a professora A continuou a adotar o ritual de leitura para 

iniciar a leitura da história dizendo “zip, zip, zip, zá, minha boca vou fechar, para a tia 

escutar, zip, zá”. Mais uma vez, ela inicia falando sobre importância de que todos 

estejam concentrados para ouvir e tentar compreender a história a ser lida. Essa 

recomendação aparecia não somente antes de iniciar a leitura, mas até mesmo durante a 

leitura do texto. Conforme evidenciamos no trecho abaixo, as crianças parecem ter 

incorporado essa postura ativa diante do texto o que consideramos positivo. Vejamos: 

P:- (Lendo a última página do livro que dizia: “Há um mistério a ser desvendado na mata... Quem comia 

as bananas enquanto o macaco dormia?”) 

P: Pra gente descobrir a gente tem que fazer o quê? 

A3:- Pensar. 

A4:- Parar. 

P: -Escutar, né, tem que saber a história. Pra saber tem que ler o livro agora pra descobrir quem foi. 

Vamos lá? Olha só a gente vai descobrir o quê? 
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 (4ª roda de história – O Caso das bananas - PROFESSORA A) 

Nesta roda, assim como nas anteriores, constatamos que antes da leitura do 

texto as duas professoras adotam o procedimento recomendado no Caderno de 

orientações do Trilhas. Assim, ambas leem os nomes do autor e ilustrador, ambas fazem 

perguntas sobre o título da história e exploram a ilustração da capa.  

Ainda antes da leitura do livro nesta última roda, as duas também fazem 

perguntas sobre o suporte jornal. Assim, aproveitam a capa do livro que ilustra a 

primeira página de um jornal em que “O caso das bananas” aparece como uma 

manchete.  Vejamos um trecho do diálogo conduzido pela professora B com seu grupo 

de crianças: 

P: -Vamos lá pessoal! Posso começar? 

Todos: - Pode! 

P:- Hoje eu vou contar mais uma história pra vocês. 

(Um aluno se antecipa olha a capa do livro e diz: 

A1:- É a história do macaco! 

P: - Como é que tu sabe?! 

A1:- É, é... 

P:- O nome desse livro é “O caso das bananas”! 

P:- Vamos repetir o que tem na capa: “O jornal”! 

Todos:- O jornal! 

P:- Porque será que tem dizendo “O jornal”? A capa desse livro tá indicando um jornal? 

Todos: - Tá! 

P: - O que é que tem em um jornal? 

A2:- Tem essas coisas. 

P:- E o que são „essas coisas‟? O que encontramos em um jornal? 

Todos:- Futebol, reportagem! 

P:- Será que isso aqui tem alguma coisa de futebol? (Professora mostra a capa) 

Todos: - Não! 

P:- Será que é alguma reportagem? 

Todos: É, é! 

P: - Por que será que está parecendo uma reportagem? 

Crs: ...   
P: - Vê o que tem aqui oh: “O caso das bananas”. Aqui tem oh: “Milton Célio de Oliveira Filho” e 

“Mariana Massarani”. Aí aqui embaixo têm o: “O macaco roubado na mata” (a professora passa o dedo 

abaixo do que lê) 

A3: - Então têm! 

P:- Têm o que? 

A3:- Uma reportagem. 

P:- Ah, então têm uma reportagem por causa disso? 

Todos:- É, é! 

P:- Então isso aqui é o assunto da reportagem? 

P:- Por que que vocês acham que isso aqui é uma reportagem? Só porque tem escrito “macaco roubado 

na mata?” O que será que aconteceu? 

A1:- Porque alguém roubou as bananas dele. 

A3:- Alguém roubou o macaco. 

P: - Vocês acham que levaram o macaco ou roubaram alguma coisa dele? (A docente não deu tempo 

para que as crianças respondessem e dá continuidade, lendo a última capa do livro) 

P:- Aí aqui atrás tem assim: “Há um mistério a ser desvendado na mata... quem comia as bananas 

enquanto o macaco dormia”?  

P:- Então A1 tem razão comeram as bananas!  Enquanto ele fazia o quê? 

Todos: - dormia. 

P:- Vamos ver a história? 
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(A professora mostrou a contracapa do livro e leu novamente o título do livro)  

O caso das bananas. 

P: - Olha ele (mostra as páginas 4 e 5), estão vendo o macaco? Vamos ver o que aconteceu? Olha ele na 

mata dormindo. 

 (4ª roda de história – O Caso das bananas - PROFESSORA B) 

 

Como vemos acima, a professora B explora a capa do livro e tem a boa ideia de 

levantar os conhecimentos prévios das crianças sobre o suporte jornal e, em particular, 

sobre o gênero notícia (na verdade, a professora chama de reportagem, embora se 

tratasse de uma notícia). Porém, como percebemos em outros momentos, a professora 

poderia dar mais tempo para explorar as respostas das crianças.  

Ainda antes de iniciar a leitura, a professora A, por sua vez, valorizou a leitura 

da imagem na guarda do livro, levando as crianças a prestar atenção a essa parte da 

obra, como vemos a seguir: 

P: - O que vocês estão vendo aqui? 

Todos: - O macaco, o passarinho, as bananas, a árvore, uma flor, folhas. 

P: - As plantas, as flores, as árvores, o que mais a gente tá vendo? 

A6: - O macaco. 

P: - Sim. 

A3: - Milho. 

P: - Milho a gente tá vendo milho aqui? 

A3: - Isso amarelo. 

P: - Isso é uma folha, né, tem folhas verdes e folhas amarelas. 

P: - E aí o que o macaco está fazendo? 

A5: - Dormindo. 

(4ª roda de história – O Caso das bananas - PROFESSORA A) 

Consideramos positiva essa preocupação da professora A já que os elementos 

presentes na guarda introduziam a história e até poderiam sugerir algumas pistas para 

desvendar o mistério do sumiço das bananas. 

 Durante a leitura, as mediadoras ora liam com o livro aberto apresentando as 

imagens às crianças, ora liam com livro voltado para elas.  As duas leram com boa 

entonação e expressividade tal como já mencionado anteriormente. 

O texto do livro convidava as crianças a tentar saber qual seria o próximo animal 

suspeito. As duas docentes, reconhecendo essa possibilidade, estimularam as crianças a 

lançar suas hipóteses, vejamos como isto ocorreu na sala das duas professoras. 
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Professora A: 

P: - (lendo) “... Quem pode subir em árvore, embora não tenha patas” (p.20) 

(a professora tenta fazer as crianças descobrirem qual seria o suspeito segundo o leão) 

A1: - O macaco. 

P: - E macaco não têm patas, não é? 

A5:- A cobra. 

P: -“Como é duro o ofício. Porém, mãos à obra, é hora de ouvir...” (p.21). 

Todos:- A cobra! 

P: - A cobra. 

A5:- Olha o rabo da cobra aí! (uma criança observa na imagem da p. 21, o pedaço do rabo que dá a dica 

de que o próximo animal suspeito seria mesmo a cobra) 

 

Professora B: 

P: -(lendo) “Hum!!! Tem caroço nesse angu. Vamos, então, ouvir...” (p.9). De quem a coruja estava 

desconfiando? Qual foi o animal que a coruja pensou? 

Todos: - O canguru! 

P: - O canguru. (Confirma a hipótese das crianças exibindo as imagens do livro) 

(...) 

P:- “Ora, agora eu me acho. É hora de interrogar...” 

A3:- O rato. 

A1:- O tatu. 

A2:- A cobra. 

P:- O lagarto 

(...) 

 

Vale ressaltar ainda a paradinha dada pela docente B, logo no início da história, 

para a exploração do vocabulário, se certificando de que as crianças sabiam o 

significado da palavra “suspeito” que aparece na página 8. Vejamos: 

P: - O que é um suspeito? 

A4:- Quem rouba algumas coisas. 

P:- É quando tá suspeitando de alguém, né! Vamos ver o que o macaco disse. 

(4ª roda de história – O Caso das bananas - PROFESSORA B) 

  

Essa preocupação com o vocabulário, um aspecto, de fato, importante para a 

compreensão do texto também é valorizada pela professora B, após a leitura. Vejamos 

abaixo, um trecho da conversa assim que ela acaba de ler, com base na última página do 

livro onde surge outra palavra “sonâmbulo”.  

P: - O que é uma pessoa sonâmbula? 

A4: - É o macaco! 

P: - Quem já ouviu dizer ou quem já ouviu essa palavra“sonâmbulo”? 

A1: - É como se fosse uma múmia. 

P: - Ah! Olha só o que A1 disse: “como se fosse uma múmia”!!! 

P: -  A pessoa sonâmbula faz o quê? 

A3: - Fecha os olhos sem enxergar nada. 

P: - Ela faz as coisas enquanto dorme sem saber nada do que fez.  

P: - Então quem estava comendo as bananas? 

Todos: - O macaco! 

P: - E ele sabia que estava comendo? 



 

120 

 

Todos: - Não! 

P: - Ele comeu tudinho achando que era quem? 

A1: - Outra pessoa. 

P: - Outra pessoa? 

P: - Outro bicho, né, outro macaco, sei lá, podia ser qualquer outro.  

A5: - Outro homem, que gosta de banana, o gorila. 

P: - Ele achou que fosse qualquer outro, menos desconfiava de quem? 

A1: - Ele mesmo.      

P: - Muito bem A1! Dele mesmo. 

P: - Agora todo mundo já sabe o que é sonâmbulo, não é? 

P: - É o que, sonâmbulo?                         

A1: - O corpo faz o que quer. 

P: - O corpo faz o que quer? 

P: - O que mais? 

A1: - Deixa a pessoa ficar sem saber de nada. 

P: - Deixa a pessoa ficar sem saber de nada. Por que? A pessoa tá fazendo o quê? 

A1: - Comendo as bananas. 

P: - Não, isso é o macaco. Mas a pessoa está fazendo o quê? 

P: - Dormindo né, de olho fechado. 

A5: - Dormindo, dormindo aí ele faz assim oh (a criança estica os braços pra frente), aí pega uma 

banana, aí deita de novo e pronto. 

A2: - Ele tava sonhando. 

(4ª roda de história – O Caso das bananas - PROFESSORA B) 

 

Ainda sobre a questão do vocabulário, observamos que na minientrevista, a 

professora fez uma reflexão importante, afirmando que a revelação feita no final da 

história não causou o impacto esperado porque as crianças não sabiam o significado da 

palavra sonâmbulo. Vejamos o que ela diz quando faz uma avaliação da última roda que 

conduziu: 

O problema, o único problema é que eu vi que eles não conheciam o termo sonâmbulo e não criou, não 

fez tanto efeito no final, né. Da descoberta do final... (Então, tu achas que poderia ter trabalhado 

melhor isso?) Se tivesse trabalhado antes, sem tocar no nome do livro. Na verdade, eu pensei, mas 

esqueci. No corre corre eu esqueci de ter trabalhado um pouquinho de sonâmbulo, de sono e de sonho.  
(Minientrevista da 4ª roda – O Caso das bananas- Professora B) 

 

 Ainda sobre o fragmento transcrito acima em que a professora B conversa sobre 

o significado da palavra sonâmbulo, vale ressaltar o respeito da professora pelas 

respostas das crianças. Em diversos momentos, ela pareceu ser sensível às respostas das 

crianças, a sua opinião, compreensão, imaginação e à experiências/vivências que eram 

trazidas pelas crianças no momento que escutavam a história. Vejamos um trecho que 

ilustra essa afirmação 

P: - Ninguém nunca mais vai esquecer esse nome... O que é uma pessoa sonâmbula? 

A1:- É uma pessoa que fica assim de olho fechado (a criança estica os braços). 

P:- Faz as coisas e nem sabe que fez, né. 

P:- E quem era o sonâmbulo da história? 

Todos: - O macac! 

A5:- Eu mesmo dormindo eu estava assim (a criança estica os braços), aí eu abri o meu olho, na hora 

que eu abri eu voltei pra cama de novo. 
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A13:- Eu sonhei que eu estava perdido na rua, aí eu achei a casa da minha avó, aí depois eu, eh,  eu fui 

no beco, aí eu encontrei uma mulher, aí eu disse: vovó! Ma.s não era a minha avó, era uma bruxa!! 

P:- Mas isso é um sonho, né? Sonho é uma coisa e sonâmbulo é outra. 

(4ª roda de história – O Caso das bananas - PROFESSORA B) 

 

Como já mencionado, a professora A, por outro lado, tinha uma postura menos 

receptiva para escutar as crianças, assim tendia a dar menos espaço para que elas se 

expressassem. Isto pode ser  ilustrado no trecho transcrito, abaixo, quando ela  mostra a 

última página do livro com o macaco de olhos fechados, comendo as bananas e uma 

criança parece não ter entendido o que tinha acontecido com as bananas. Vejamos: 

P: - Ele é quem? 

Todos: - Sonâmbulo. 

A2: - O macaco. 

P: - O macaco que comia as bananas. 

A1: - Do outro. 

P: - Que outro? 

A1: - O outro macaco! 

P: - Nada disso não tem outro macaco na história não, só tem um! 

A4: - Ele come e...  E depois diz que algum bicho comeu as bananas dele. 

P: - Ele come e diz que alguns bichos comeram as bananas dele? 

A6: - Não. Ele esconde as bananas dele. 

P: - Ele esconde as bananas? 

 (4ª roda de história – O Caso das bananas - PROFESSORA A) 

 

Provavelmente, diante da incompreensão das crianças, a professora A também 

sente necessidade de esclarecer o significado da palavra sonâmbulo. Porém, como 

afirmamos acima, ela formula perguntas que ela mesma responde. Vejamos:  

P: - E o que é uma pessoa.../ existem pessoas que são sonâmbulas, como animais também. O que é 

sonâmbulo? 

A4: - É uma coisa que bota a pessoa pra dormir. 

P: - E é? 

P: - Sonâmbulo é aquele que está dormindo e faz alguma coisa, se levanta, anda, fala, tudo dormindo. 

A4: - É pensando que está na rua. 

P: - Ele anda pela casa, ele anda..., dormindo e você pensa que ele está acordado. Então ele era 

sonâmbulo, o macaco era sonâmbulo. 

A8: - Fica andando com o olho fechado. 

P: - E aí o macaco 

A9: - Sonâmbulo (a criança interrompe) é aquele que anda assim (estica os braços para frente). 

P: - Sonâmbulo, sonâmbulo. 

P: - É aquele que faz assim, nos desenhos aparece né (imitando a criança) ele anda dormindo e parece 

que ele está acordado, mas ele está dormindo. Então assim quem é que roubava as bananas? Quem é que 

comia as bananas? 

Todos:- O macaco! 

P: - O macaco, era o macaco. E não era outro macaco que tinha, não, era esse macaco aqui. Mas ele 

sabia? 

Todos:- Não! 

P: - Por que ele não sabia? 

A9: - Porque ele estava dormindo. 

P: - Porque ele estava dormindo. Quando ele acordava, ele procurava e não encontrava. Então ele 

achava o quê?  
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P: - Que alguém roubou dele. 

A4: - Eu acho que ele tá sonhando que tá dançando. 

(4ª roda de história – O Caso das bananas - PROFESSORA A) 

 

Seguindo o Caderno de orientações para a condução da leitura do O Grúfalo, as 

duas docentes propõem a atividade de recapitular a história, lançando questões sobre a 

ordem de aparição dos personagens ao longo do texto e também sobre as pistas que 

eram dadas pelos animais ao acusar outros bichos.  

Vejamos um trecho desse momento de retomada da história na sala da 

professora B.   

P: - O que é que aconteceu quando ele (o macaco) acordou? Ele viu que tinha o quê?  

A1: - Sem bananas. 

P: - Sem bananas. Não tinha mais nenhuma banana!  Aí ele foi pedir ajuda a quem? 

A6: - A coruja. 

P: - A coruja, por quê? A coruja era o quê da floresta? 

A6: - A coruja. 

P: - A coruja, por quê? A coruja era o quê da floresta? 

A1: - Investigadora. 

P: Investigadora! A coruja é importante né, investigadora. 

(4ª roda de história – O Caso das bananas - PROFESSORA B) 

Como vemos acima, parece haver uma preocupação com certos detalhes como, 

por exemplo, recuperar a palavra “investigadora” em relação ao trabalho da coruja.  

Ao que parece, esse momento de recapitular a história além de não gerar muito 

interesse por parte das crianças, como já foi comentado anteriormente, às vezes levava a 

interpretações confusas. Ao que parece as crianças passavam a responder de qualquer 

maneira, sem pensar, já que perdiam o interesse pela atividade. Vejamos um trecho que 

ilustra o que foi dito acima na sala da professora A: 

P: - O macaco pediu pra ela (a coruja) descobrir. Aí ele pensou que era o canguru, podia ser o leão, 

podia ser o passarinho, poderia ser qualquer animal, mas no final ele descobriu que era quem? 

P:- Ele mesmo. Aí a coruja chega pra ele e diz: olhe eu descobri foi você. E aí?(Exibiu algumas páginas 

referentes aos diálogos da coruja com os animais suspeitos) 

P: - A4 você acha que ele fez o quê? 

A4: Guardou as bananas. 

P: - Que banana, menino? Se ele já tinha comido. Ele ía guardar mais o quê?! 

A4:- Nada. 

P: - Vocês acham que o macaco fez o quê quando a coruja disse isso pra ele? 

(Silêncio dos alunos) 

P: - Ficou alegre foi? Ficou triste foi? Ele fez o quê? 

A4: - Mentiu pra ela. 

P: - Mentiu pra quem? 

A4:- Pra coruja. 

P:- Mentiu como? 

A10:- Dizendo que alguém tinha roubado ele. 

(4ª roda de história – O Caso das bananas - PROFESSORA A) 
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No trecho acima, vemos que a professora A faz perguntas que ela mesma 

responde, já que a essa altura poucas crianças interagem com ela. Assim, no vídeo, 

vemos que boa parte das crianças abaixa a cabeça, boceja, chupa o dedo e fica em 

silêncio, mostrando nitidamente que não estão mais interessadas em ficar onde estão.  

 Como ocorreu nas rodas anteriores, a docente A escreveu o título da história lida 

nome na lousa com auxílio dos pequenos.  Ela solicitou também que as crianças 

copiassem o título da história ouvida e desenhassem a parte de que mais gostaram da 

história em seus cadernos de desenho, escrevendo seu nome completo, com auxílio das 

fichinhas da chamada. 

 Vale ressaltar que não consideramos que a atividade de desenho comumente 

proposta pela professora A nas suas rodas se constitui, propriamente, em uma atividade 

de “extrapolação da leitura”, conforme indicado por Riter (2009). Ou seja, embora a 

atividade seja de desenhar após a leitura, da forma como é encaminhada, esta não nos 

parece valorizar a expressão das crianças com vistas a estimular sua imaginação, dando 

certa continuidade a discussão do texto, tal como sugere o autor.   

 

(Desenhos das crianças após a leitura na turma da professora A) 

 Durante a minientrevista a professora A julgou positivamente a condução de sua 

roda, embora não tenha gostado da história, tal como identificamos a seguir: 

[...] não gostei muito da história. Acho que a estrutura do texto não é muito/  a contação,  assim... fica 

muito no fulano, ciclano, num sei quem, num sei quem... Não fica na narrativa normal como foi nos 

outros dois (livros). 

(Minientrevista da 4ª roda – O Caso das bananas- Professora A) 
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A professora A também mencionou sua dificuldade com elaborar perguntas 

sobre o texto e de identificar por que a história era “de engano”, tal como categorizado 

pelo Trilhas
7
. Vejamos o que ela diz a esse respeito:  

 

[...] tentei ver alguma coisa de engano e não tinha. Assim... não encontrei a proposta do engano no texto 

como nos outros, entendesse? Os outros livros pra você fazer as perguntas era mais fácil e tinham mais o 

intuito de trabalhar o engano. Por que ele fez isso, por  que ele fez aquilo? Porque nem o macaco sabia 

que foi enganado... E o formato do texto que também eu não sei se tinha que explicar pro aluno como é 

ou como não é o texto. 

(Minientrevista da 4ª roda – O Caso das bananas- Professora A) 

 

No que se refere às crianças, as duas docentes avaliaram positivamente a sua 

participação. Entretanto, a professora B avaliou a roda como regular 

... porque infelizmente eu não consegui fazer o que eu queria que era colocar no power point para causar 

mais suspense nos meninos. Eu queria que eles observassem as pistas, né. O rabinho do animal...( 

Porque eles vendo a imagem maior poderia atrair mais a atenção deles. referindo-se as pistas das pela 

ilustração sobre os animais suspeitos que iam aparecendo na história) 

(Minientrevista da 4ª roda – O Caso das bananas- Professora B) 

  

 De fato, a ideia da professora B de ampliar as ilustrações por meio do recurso do 

retroprojetor foi excelente e, realmente, poderia ter atraído mais a atenção dos pequenos 

e contribuído para ampliar sua participação durante a leitura, já que há várias pistas 

visuais que contribuem para a compreensão do texto.  

 Adiante, aprofundaremos nossa análise a respeito do impacto dos materiais do 

Trilhas na mediação da leitura de histórias pelas docentes participantes deste estudo. 

    

5.5 O impacto dos materiais do Trilhas na mediação da leitura de histórias pelas 

professoras 

Neste item buscamos explorar, mais detidamente, possíveis impactos dos 

materiais disponibilizados pelo Trilhas na prática das duas professoras com respeito à 

mediação de  histórias com seu grupo de crianças. Para isso vamos inicialmente analisar 

o tempo de duração das rodas antes e depois do Trilhas e, em seguida, abordaremos a 

entrevista final conduzida com as duas docentes simultaneamente. Conforme previsto, 

nesta entrevista, elas foram solicitadas a analisar a experiência vivida na pesquisa e a se 

posicionar em relação a qualidade dos materiais do Trilhas que utilizaram como apoio 

para o planejamento das rodas de história.  

 

                                                             
7
 Na verdade, a professora A não percebe que o próprio macaco se engana ao pensar que foi roubado, 

assim como também estão enganados os demais personagens ao apresentar seus suspeitos do roubo. 
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5.5.1 O tempo de duração das rodas de história sem e com o apoio do material do 

Trilhas 

O Quadro 04, abaixo, apresenta o tempo de duração das rodas de histórias 

conduzidas sem o apoio do Trilhas (RH1), já discutido anteriormente no item 4.2.1, 

acrescentando-se, porém, a informação sobre o tempo das demais rodas (RH2, RH3 e 

RH4) que foram conduzidas com o apoio do Trilhas. 

Quadro 04: Tempo de duração das rodas de história antes e depois do Trilhas 

 

Profªs 

 

         

Rodas 

RH1 

(sem apoio do 

Trilhas) 

Rodas de história com apoio do Trilhas 

RH2 RH3 RH4 

PA PB PA PB PA PB PA PB 

ANTES da 

leitura 

02min 

17 seg  

01 min 04min 

50 seg  

01min 

20 seg  

07min 

49 seg 

01min  

50 seg  

03min 

23seg 

02min  

42 seg 

DURANTE 

a leitura 

08 min 05 min 

 30 seg  

12min 

15 seg 

8min 

32 seg  

13min 

22 seg 

09 min  14min 

23 seg  

8min  

61 seg 

DEPOIS da 

leitura 

40 min 14 min 53min 

19 seg  

18min1 

6 seg  

48min 

35 seg 

10 min 

44 seg 

27min 

40 seg 

21min  

31 seg 

TOTAL 52 min 

17 seg  

20 min 

22 seg 

1h  

24 min 

28min 

08 seg  

1h 09 

min 

27min 

06 seg 

45min 

26 seg  

32min 

34 seg 

Nota: RH = roda de história; PA= profa. A; PB = profa. B 

  

Como é possível constatar no Quadro 04, as rodas da professora A tendem a ser 

mais longas do que a da professora B sem ou com o apoio do Trilhas. Assim, a 

professora A investia mais tempo na observação da capa dos livros  com a exploração 

do título, nome do autor, ilustrações, etc. Também costumava estimular as crianças a 

levantar hipóteses sobre a história que iriam ouvir, formulando perguntas de antecipação 

relativas aos seus conhecimentos prévios. A professora A ainda dedicava um certo 

tempo para  conversar com as crianças sobre a organização da roda, deixando claro para 

os pequenos que a roda devia ser um momento de escuta, de prestar atenção sobre o 

texto para que pudessem entender a história e que não era permitido ficar com 

brinquedos, dinheiro ou com algo que pudesse tirar atenção da leitura que ela iria fazer. 

Uma outra tendência dessa professora que se mantém em todas as rodas (sem ou 

com o apoio do Trilhas) é a dedicação de um maior tempo para o período depois da 

leitura. Com respeito a esse tópico, chama atenção a grande diferença entre as duas 

professoras. Como se vê no Quadro 04, nas rodas da professora A, o tempo após a 

leitura foi sempre  maior que o dobro do tempo dedicado pela professora B, com 

exceção da última sessão em que essa diferença diminuiu.  
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Como vimos, a justificativa para essa diferença está nos procedimentos após a 

leitura encaminhados pelas duas mestras. A professora A na tentativa de auxiliar as 

crianças em suas respostas, costumava recapitular os eventos principais da obra lida, até 

mesmo relendo alguns trechos do livro para confirmar o que havia sido dito pelas 

crianças. Além disso, a professora A, após conversar sobre os textos, sempre pedia para 

que as crianças escrevessem o título da história ouvida e fizessem no caderno de 

desenho, uma imagem retratando a história. A docente B, por sua vez, também utilizava 

o recurso de recapitulação para auxiliar a resposta das crianças. No entanto, esse 

momento ocorria de maneira menos exaustiva.   

Como afirmado pela própria professora A, na entrevista inicial, ela própria 

considera que às vezes parece exigir demais das crianças, fazendo muitas perguntas, 

recapitulando o texto na expectativa de que os pequenos desenvolvam uma boa 

compreensão. Porém, julgamos que o excesso de perguntas pode se tornar cansativo 

para as crianças, além de que um grande repertório de perguntas não, necessariamente, 

garante a compreensão do texto. Ao contrário, dependendo da condução, isso pode fazer 

até com que as crianças fiquem dispersas. 

Finalmente, vemos no Quadro 04 que o tempo total das três rodas com o apoio 

do Trilhas tendeu a ser  maior do que o tempo total da primeira roda,  sem esse apoio. 

Além disso, o aumento do tempo foi verificado nas três etapas da roda, ou seja, antes, 

durante e depois da leitura. Isto reflete, possivelmente, um maior investimento das 

professoras em relação ao planejamento das sessões de leitura. 

A seguir, aprofundaremos nossa análise a respeito de como as professoras 

durante a última entrevista, avaliaram a sua experiência com o material do Projeto 

Trilhas utilizado no estudo. 

 

5.5.2 Análise da entrevista final com as duas professoras 

O breve silêncio e a troca de olhares entre as professoras A e B, ao serem 

questionadas sobre o que consideravam ter aprendido em relação ao Projeto Trilhas e às 

rodas de história, sinalizam uma certa falta de entusiasmo em relação ao material. 

Assim, disse a professora B: A gente aprende, mas dizer o quê?...  Basicamente, para as 

duas docentes muitas das orientações sugeridas pelo Trilhas já eram efetivadas por elas 

na condução das sessões de leitura com seus grupos de crianças.  
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 Porém, no decorrer da entrevista, as professoras avaliaram positivamente os 

encontros de apresentação do Trilhas, os livros literários do acervo do Projeto, as 

perguntas de compreensão sugeridas no roteiro para a leitura. Também mencionaram 

como positiva a inserção de conceitos letrados, como a guarda do livro e a classificação 

das histórias proposta no Trilhas (histórias com engano, com repetição, com 

acumulação, etc,). Além disso, quiseram saber como adquirimos os livros literários 

utilizados na pesquisa e solicitaram uma cópia dos demais Cadernos de orientações do 

Projeto Trilhas. 

 Um ponto que merece destaque durante a entrevista é que as duas professoras 

consideraram importantes os dois encontros que tivemos com vistas a apresentar e ler os 

materiais do Trilhas que seriam utilizados na pesquisa. A esse respeito a professora B 

afirmou: 

 Profa. B: Depois desse encontro você sente mais vontade de ler, né. De ver tudo, de voltar tudo. (...) Os 

encontros foram bons. Até porque se entregasse só a pastinha fechada, talvez eu nem fosse ler!  Ou teria 

lido de forma rápida, por falta de tempo...  

 

A docente A também concordou com essa afirmação e ambas defenderam, 

portanto, que faz muita diferença ter alguém para apresentar o material e fazer uma 

leitura dialogada, discutindo os assuntos de interesse.  

A esse respeito, cabe reforçar a atuação do coordenador pedagógico e/ou do 

diretor da escola como elemento chave para a qualidade do que pode ser feito com o 

material, tal como destaca o próprio Caderno do diretor do Projeto Trilhas. Como 

mencionamos anteriormente na seção de análise encontros de apresentação do Trilhas, a 

professora B não sabia, por exemplo, da existência do livro “O Grúfalo”, no acervo da 

própria escola. A obra estava guardada em um armário com chave e, assim como outros 

livros de literatura, não havia sido disponibilizada aos professores da instituição. Assim, 

os encontros de apresentação do Trilhas acabaram por fazer com que as professoras 

buscassem conhecer os livros de literatura do acervo da própria escola.  

No que diz respeito aos espaços de leitura em que as rodas de história foram 

conduzidas, a professora A considerou que a organização da roda em semicírculo foi 

realizada adequadamente, conforme as orientações do Trilhas, seguindo  também o 

modo como ela já costumava fazer antes de conhecer esse material, assim falou a 

professora: 

 
Profª A“ Não mudei muita coisa na roda. Acho que as crianças conseguiram ver bem o livro, o espaço da 

sala é bom, apesar das cadeiras quebradas que ficam entulhadas no canto da sala, né.   
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 Quando perguntadas sobre a possibilidade de explorar outros espaços para ler 

para as crianças, as duas docentes salientaram que a sala seria o único espaço 

conveniente para realizar a pesquisa.  Na escola da professora B não havia biblioteca e 

na escola  da professora A, embora a biblioteca fosse bem organizada, o espaço era 

muito apertado para comportar o seu quantitativo de crianças. O pátio também não era 

opção, já que havia muito barulho externo de carros e de outras crianças que 

merendavam e recreavam no pátio. 

 

(Biblioteca da escola em que a professora A atuava) 

 Não se pode negar também que, o docente não é um mero executor de 

atividades, na medida em que recebe esse tipo de material, como o Projeto Trilhas. 

Dessa maneira, o professor necessita também de saberes da ordem do ensinar e precisa 

de autonomia em detalhes para definir os conteúdos e os instrumentos necessários de 

avaliação da sua turma.  

Com relação aos livros utilizados, as duas docentes enfatizaram algumas 

diferenças entre o livro “O caso das bananas” e os dois anteriores, levantando algumas 

críticas.  Vejamos um trecho do diálogo entre as professoras:  

Profª A: Em relação ao livro, O caso das bananas - Tem hora que tem palavra que rima e tem hora que 

ele não rima. Aí fica difícil pra criança. E ainda algumas palavras que não são do vocabulário... Aí pega 

às vezes algumas palavras mais difíceis, aí eu acho que a criança se perde um pouquinho... 

 

Profª B: É, tipo gargalo de garrafa... Essas coisas assim. 

Profª A: [...] O livro era ruim até pra elaborar perguntas... pra criança também entender o quer era 

sonâmbulo, porque tinham crianças pensando que havia mais de um macaco na história. Eles achavam 

que era outro macaco que tinha roubado as bananas dele. 

Profª B: Essa confusão todinha pra ter sido o macaco, não teve muita graça! Eles pareciam não ter 

achado muita graça no fato de o macaco ter sido sonâmbulo e daí a necessidade de ter trabalhado 

melhor os conceitos de sono, sonâmbulo, sonho... 

Profª A: Eu acho que o macaco não enganou ninguém, ele só queria saber por quem tinha sido enganado 

entendeu? Talvez numa turma maior, eles achassem graça, porque eles sabem o que é sonâmbulo. 

  

 Ao comparar esse livro com O grúfalo e O filho do grúfalo, lidos na segunda e 

terceira rodas, as docentes teceram as seguintes observações: 
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Profª A: ... gostei dos dois livros, muito bons. Mas, o terceiro (O caso das bananas) foi um pouco ruim. 

Primeiro porque a estrutura do livro não é narrativa. A estrutura do livro não é atraente pra ajudar a 

criança a compreender. Ele dá as dicas dos próximos personagens, porque ele não diz assim: - O 

canguru disse... Então, ou você acrescenta isso, ou então... Talvez na releitura seja mais entendível.  

 

Profª B:Eu não gostei de ter que explicar o conceito de sonâmbulo no final. 

 

Profª A: Eu achei que sem exemplos anteriores, ficava mais difícil de entender. Eu até expliquei, dei um 

exemplo a partir do episódio de Chaves em que seu Madruga ficava sonâmbulo (referindo-se ao seriado 

da emissora de TV da SBT) 

 

Profª B: gostei do livro, mas não pra Educação Infantil. Talvez pra o ensino fundamental, porque você 

precisa explicar o conceito de sonâmbulo no final, aí perde o efeito. 

 

Como vimos após a condução da roda, há muito sobre o que discutir a respeito 

da adequação ou não do livro para as crianças e dos encaminhamentos que podem ser 

dados. Isso reforça a recomendação do Trilhas de que na utilização do material, a gestão 

da escola promova encontros periódicos entre os professores para discutir o trabalho 

realizado.  

Quando questionadas sobre a participação das crianças durante as rodas, as duas 

docentes consideraram que o fato de estarem sendo filmados parecia desconcentrar a 

turma e algumas queriam fazer pose e se exibir. Também lamentaram a ausência de 

algumas crianças “mais participativas” e que, segundo elas, geralmente, compreendiam 

bem as histórias lidas em sala.  . 

Profª B: Tá vendo? Tá vendo o que eu disse? Tem menino que faz a diferença! Às vezes é importante 

esperar e ler a história no outro dia, no dia seguinte ou então reler a história (na presença deles). Tem 

menino que é mais espertinho. 

  

Durante a entrevista, ficou evidente que as duas professoras se utilizaram do 

material de forma crítica, refletindo sobre o que era possível ou interessante fazer, como 

evidenciam as falas abaixo:  

 

Profª B:  Às vezes você não segue as perguntas (do Caderno de orientações) naquela hora, mas com o 

tempo vai lembrando de outras ou nem sempre faz as perguntas iguais ao do roteiro.  (...) “O livro do 

Grúfalo orienta pra você mostrar antes a capa, essas coisas. No meu caso, eu não mostrava essa parte 

aqui, de dentro do livro (mostra a guarda do livro), mas no caso do livro “O caso das bananas”, eu 

mostrei (a guarda) porque eu acho que a história começava aqui”. 

 

Profª A: As orientações do Trilhas foram claras. Tinham coisas que a gente já fazia: Mostrar o título, o 

nome do autor, a capa, fazer perguntas antes de começar a história. 

 

 Quando perguntadas se antes do Trilhas, haviam feito um planejamento escrito 

das rodas de leitura, ambas afirmaram que costumavam fazer, sim, um planejamento, 

elaborando um roteiro de perguntas sobre os livros que seriam lidos nas rodas para 

facilitar o seu trabalho de mediação de leitura na sala, conforme observamos abaixo: 
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Profª A: Sim, o que a gente queria mais ou menos. Algumas perguntinhas eu fazia, não em todas as 

histórias.  Geralmente uma história que você quer um conteúdo maior. Mas, na hora vai depender do que 

a turma vai responder. É só um roteiro. (...) Macaco Danado, eu fiz (um roteiro). Menina bonita, 

algumas coisas que eu quero, fiz... Mas, na hora, vai depender de como a turma se sai assim, né. 

 

Profª B: Sim, eu só não podia tá com as perguntas no colo, né. Mas, eu fiz algumas perguntinhas em 

casa, sim. Eu fazia isso pra dar um nortezinho... A história da Margarida Friorenta que tinham alguns 

coleguinhas que tavam querendo ficar de mal do outro. Fiz um roteiro com questões relacionadas à 

amizade. 

 Finalmente, ainda nesta entrevista vimos que a professora A parece ter se 

sensibilizado para o fato de que sua condução da roda de leitura pode ser um tanto 

rígida para as crianças. Vejamos o que ela diz: 

Profª A: Eu gostei, só que eu acho que eu exijo muito. Eu quero que ele dê a resposta que eu quero. Eu 

fico insistindo, até ele...No início eu quero que ele diga a resposta que eu quero e isso é independente da 

idade do menino, pode ser grande, pequeno... E às vezes, eu acho que a pergunta nem é tão fácil assim, 

mas eu acho que é, entendeu? Mas aí eu reformulo, até eles dizerem o que eu quero. Eu quero que eles 

pensem! Desde pequena que eu gosto de fazer os alunos pensarem na compreensão. Eu acho que o 

menino tem que pensar, entendeu? 

Já a professora B, lamentou o fato de que das quatro rodas, duas tivessem sido 

realizadas no segundo horário e, praticamente no final do ano, quando todos estão muito 

cansados.   

No próximo e último capítulo apresentaremos algumas considerações finais 

sobre a pesquisa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como vimos, o modelo de mediador de leitura proposto pelo Trilhas é de um 

professor capaz de propor e de refletir sobre possíveis “situações de leitura” na 

Educação Infantil. Ou seja, os materiais e orientações dadas no Projeto estimulam que o 

professor/mediador crie condições para que na sala e em outros espaços de leitura as 

crianças possam ler, ouvir e compartilhar suas ideias, usando a língua e aprendendo 

sobre ela de forma significativa. Segundo o Trilhas, o mediador é, portanto, aquele que 

planeja as situações de leitura e propicia participação ativa de seu grupo de crianças por 

meio da interação leitor, autor e texto. 

Ao planejar tais situações, o Trilhas também orienta que o mediador pense nas 

modalidades de leitura que podem ser adotadas na condução da roda (leitura em voz 

alta, compartilhada, teatralizada, etc.); planeje como será a condução da roda, definindo, 

por exemplo, que questões sobre o texto poderão ser abordadas, fazendo com que as 

crianças descubram o que está nas entrelinhas do texto. O Trilhas sugere ainda que esse 

mediador conheça bem o acervo da escola e reflita sobre os critérios de seleção de livros 

literatura que utiliza ao ler  para os pequenos.  

Ao lado de tudo que foi dito acima sobre o modelo de professor/ mediador de 

leitura, o Projeto Trilhas salienta que outros fatores dentro espaço escolar são 

importantes para se garantir um bom trabalho de leitura na escola. Assim, a formação 

dos pequenos leitores é vista não só como uma função única e exclusiva do professor, 

mas, sim, fruto de uma ação conjunta da família, escola e sociedade.  

Nessa direção, o Trilhas destaca, por exemplo, a necessidade de que a biblioteca 

da escola seja um espaço confortável e atrativo para os pequenos leitores;  que o diretor 

da unidade, ajude a “garantir que iniciativas interessantes tenham eco e se ampliem a 

toda instituição.” (Caderno do diretor, 2009, p. s/p); que haja um comprometimento da 

equipe escolar como um todo para a formação de leitores, que se criem momentos na 

escola para a discussão coletiva dos materiais do Projeto, refletindo sobre a aplicação 

das atividades propostas e planejando as novas atividades. 

Em resumo, para o Trilhas, o professor é autor de sua própria prática e esta não 

deve estar isolada do resto da escola. Assim, considera que: 

... toda atuação profissional pode ser aprimorada, que todos os professores 

podem se beneficiar com as contribuições de seus colegas ou de práticas a 

que tenham acesso por um processo de estudo pessoal ou coletivo. (Caderno 

do diretor, 2009, p. 11) 
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Seguindo esses princípios, como vimos anteriormente, o Trilhas orienta os 

diretores e/ou coordenadores pedagógicos que apresentem aos professores os materiais 

do Projeto por meio de reuniões periódicas com o grupo de professores de modo a 

explorar os livros de literatura a serem lidos com as crianças, as atividades propostas 

com base nesses livros e os materiais de estudo e aprofundamento. A partir disso, o 

professor/mediador tem autonomia para decidir o que pode ou não ser utilizado no 

Caderno de orientações. Ou seja, esse mediador de leitura não é visto como um mero 

executor que, simplesmente, lê o planejamento e põe em prática as atividades, sem a 

possibilidade de fazer adaptações ou mudanças no conteúdo ou sequência do que foi 

proposto. Como vimos, no Caderno de orientações das histórias com engano, há 

somente o planejamento detalhado da leitura de O Grúfulo. Assim, em relação aos 

demais livros, cabe ao professor fazer o seu próprio planejamento. 

 Concluindo, a impressão que tivemos a respeito do Trilhas foi positiva. O 

material apresenta uma linguagem clara, traz uma discussão teórica dos textos 

narrativos de boa qualidade e propõe um modelo de uso do material em que o professor 

é convidado a estudar, a trocar com seus pares e a planejar sua própria prática com base 

em um modelo. Trata-se, portanto, de um material que busca contribuir para melhor 

estruturar a prática do professor sem atribuir a ele um papel passivo.   

 Considerando o efeito do Trilhas na mediação de leitura das professoras, apesar 

delas não considerarem que o material tenha provocado alguma diferença em sua 

prática, percebemos mudanças em certos procedimentos adotados na condução das 

rodas com seus grupos de crianças.  No caso da professora B, por exemplo, quando 

comparamos a primeira roda de leitura e as demais rodas conduzidas após o Trilhas, 

estas últimas são mais extensas, indicando uma maior exploração do texto lido para as 

crianças. O mesmo ocorreu com a professora A. Porém, neste caso, como já discutido 

anteriormente, as rodas ficaram ainda mais longas o que acabou sendo um elemento 

negativo já que as crianças passam a mostrar desinteresse e cansaço.  

Após as orientações do Trilhas, outros aspectos também nos pareceram 

relevantes. Assim, verificamos uma maior preocupação das docentes em abordar certos 

conceitos letrados em torno do livro, por exemplo, os conceitos de editora, título, capa, 

dedicatória, bem como um maior investimento em perguntas de ativação dos 

conhecimentos prévios e de conhecimento de mundo antes da leitura do texto. A 
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professora B, por exemplo, tentou explorar os conhecimentos prévios das crianças 

relacionando a capa do livro “O caso das bananas” com o gênero textual noticia.  

Vale ressaltar ainda que, as duas docentes investiram em perguntas que não 

estavam previstas no Caderno de orientações. A professora B, por exemplo, formulou 

perguntas que exploravam o vocabulário, especialmente na condução da última roda. A 

professora A, por sua vez, não se limitou a estimular as crianças a identificar outras 

histórias com engano já conhecidas. Como vimos, ela também incentivou que as 

crianças relacionassem a história com suas experiências de vida. Durante  e após a 

leitura, também foi constatada uma maior preocupação das duas docentes em formular 

perguntas inferenciais para as crianças, o que talvez tenha relação com a natureza dos 

textos lidos para as crianças. 

Se por um lado, as mudanças citadas foram positivas, por outro, alguns aspectos 

poderiam ser melhorados na condução da leitura pelas docentes.  Como vimos,  as 

crianças eram solicitadas a desenhar sobre a parte do livro de que mais gostaram sem 

haver qualquer comentário sobre os desenhos, o que tornava a proposta um tanto vazia 

de significado para as crianças. Também, conforme salientamos, a recapitulação das 

histórias na sala da professora A foram muito detalhadas e longas, tornando-se pouco 

produtivas. Assim, caberia investir mais na formação das docentes quanto aos modos de 

condução da conversa sobre o texto lido nas rodas para as crianças, necessidade também 

verificada no estudo de Nascimento (2012). 

Nossos resultados reafirmam, portanto, que a atividade de mediação de leitura é 

“dinâmica, sem receitas e complexa, exigindo do professor várias habilidades”. 

(NASCIMENTO, 2012, p. 145) Assim, como já foi afirmado anteriormente, não basta 

que o mediador de leitura selecione bons livros e planeje as rodas, é preciso o 

engajamento institucional para que se ofereçam condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento da leitura. Tais condições 

“...vão desde a definição de políticas públicas educacionais sob a 

responsabilidade dos gestores públicos até a criação de um espaço escolar 

adequado e estimulante, e de uma sala dinâmica em que a língua tenha 

lugar.” (Caderno de apresentação, 2009, p.9) 

 

Nessa perspectiva, também não é suficiente ter um bom material nas mãos, tal 

como o oferecido pelo Projeto Trilhas. É preciso ir além, com a definição de políticas 

públicas de incentivo à leitura, bem como de formação continuada do professor/ 

mediador de textos literários. Neste campo, é preciso ainda considerar que a 
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disponibilização de um material como o do Projeto Trilhas envolve questões de 

financiamento da educação e não apenas uma apreciação técnica de seu mérito em 

termos de consistência teórico-metodológica. Sendo assim, como direcionamento de 

política pública, talvez o mais relevante seja a identificação dos aspectos positivos que 

estão presentes no Projeto Trilhas e que poderiam ser considerados na elaboração de 

propostas de intervenção que estejam direcionadas às crianças que são atendidas na 

Educação Infantil.  

Por fim, vale destacar a evidente precariedade da estrutura física das escolas em 

que atuam as duas professoras participantes da pesquisa. Como vimos, não havia nas 

duas salas um espaço de leitura definido, aconchegante, com tapetes, almofadas e com 

livros disponíveis. Era visível a frustração da professora B diante da dificuldade de ter 

um espaço de leitura adequado em sua sala. Também ficou patente a solidão das duas 

professoras em relação à direção e à coordenação pedagógica das escolas que pareceram 

estar poucos sensíveis às necessidades das educadoras e das crianças. 

O conjunto dos aspectos indicados acima, sem dúvida, tem um impacto negativo 

na qualidade das práticas de leitura desenvolvidas pelas docentes que, felizmente, 

permanecem motivadas para buscar melhorar o seu trabalho como revela o interesse 

demonstrado por elas de participar da pesquisa.  

Nessa direção, esperamos que o estudo realizado venha a dar subsídios para que 

os professores possam melhor refletir sobre os recursos didáticos que chegam à escola, 

em particular, sobre a atividade de leitura de histórias na Educação Infantil. 
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APÊNDICE I 

 

Informações adicionais sobre os materiais disponibilizados pelo Projeto Trilhas 

  

O Caderno do diretor  

O Caderno do Diretor compõe a pasta 1 “Trilhas para ler e escrever”. Apesar 

desse título está dirigido também aos coordenadores e/ou supervisores da escola.    

Assim, o Caderno destaca que a atuação do (a) diretor(a) e/ou coordenador(a) é 

fundamental no sentido de possibilitar a melhoria da aprendizagem das crianças nas 

instituições educacionais. Reforça que os gestores percebam a necessidade de estarem 

ligados diretamente aos professores, disponibilizando meios para que a equipe tire 

dúvidas e realize trocas de conhecimento na implementação das orientações dadas no 

Projeto Trilhas.  

Nessa direção, o Caderno do diretor sinaliza a preocupação em instrumentalizar 

e formar não só os professores no que se refere ao ensino da leitura, mas também os 

gestores enfatizando que a escola precisa ter uma equipe pedagógica que seja, 

verdadeiramente, colaborativa e em que o diretor e/ou coordenadores são parceiros 

fundamentais. Por isso, segundo o Caderno, faz-se necessário aos que exercem a função 

de diretor/ coordenador pedagógico compreender a importância do Projeto Trilhas para 

as instituições de ensino.  

Nessa perspectiva, o Caderno aborda alguns conceitos que possibilitam aos 

diretores de ensino e/ou coordenadores entrar em contato com as discussões mais 

recentes no que diz respeito ao ensino da leitura. Além disso, o Caderno explicita como 

atualmente entendemos o processo de aprendizagem da criança sobre a linguagem, 

como pode ser realizado o ensino da leitura, quais as concepções e princípios do Trilhas 

e como desenvolver o projeto.  

O Caderno do diretor oferece ainda várias dicas para que os coordenadores e/ou 

diretores mantenham a organização escolar, tais como: o uso do material coletivo, a 

importância dos professores saberem trabalhar em equipe com materiais comuns, a 

necessidade de viabilizar momentos de estudos e reflexões entre a equipe pedagógica, a 

preocupação em demonstrar a importância do planejamento, abordando a necessidade 

de trazer os pais para junto da escola e mostrando como fazer isto, entre outros. 
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Finalmente, esse caderno salienta a necessidade de que o diretor (a) ou o (a) 

coordenador (a) assegure bons livros para o acervo da escola, oferecendo um repertório 

amplo de gêneros textuais, com textos que circulam socialmente.  

 

O acervo de livros de literatura 

No Projeto Trilhas, o acervo de livros está associado aos 10 Cadernos de 

orientações. Assim, cada um desses cadernos indica ao professor alguns livros de 

literatura infantil, além de CDs para o trabalho com crianças da Educação Infantil.  

O Quadro 1, a seguir apresenta os títulos disponibilizados pelo Projeto. Vejamos: 

 

Quadro 1: Títulos disponibilizados pelo Projeto Trilhas 

Cadernos de 

Orientações 
Obras disponibilizadas Autoria 

 

HISTÓRIAS 

RIMADAS  

 

- Pêssego, pêra, pomar  

- Fiz voar o meu chapéu 

- Janet Ahlberg 

- Ana Maria Machado 

 

 

HISTÓRIAS 

COM 

ACUMULAÇÃO  

- A casa sonolenta 

- Qual o sabor da lua? 

- O nabo gigante 

- Audrey Wood 

- Michael Grejniic 

- Aleksei Tolstoi 

 

HISTÓRIAS DE 

ANIMAIS 

 

- Dona baratinha 

- A formiguinha e a neve 

- A galinha ruiva 

- Ana Maria Machado 

- João de Barro ( Braguinha) 

- Elza Fuíza 

 

HISTÓRIAS COM 

CARTAS 

 

- Viviana, rainha do pijama - Steve Webb 

 

HISTÓRIAS  COM  

ENGANO 

 

-  Grúfalo 

- O filho do Grúfalo 

- O caso das bananas 

- Julia Donaldson 

- Julia Donaldson 

- Milton Célio de Oliveira Filho 

 

HISTÓRIAS 

CLÁSSICAS 

- Contos de Grimm O Príncipe rã 

- Chapeuzinho Vermelho 

- Grimm 

- Charles Perrault 

HISTÓRIAS 

COM 

REPETIÇÃO 

 

- Bruxa, bruxa venha a minha festa 

- Os bichos também sonham 

- Arden Durce 

- Andrea Dahe 

POEMAS - Boi da cara preta 

- A arca de Noé 

- Sérgio Caparelli 

- Vinicíus de Moraes 

PARLENDAS - Quem canta seus males espanta - Coord. Theodora M. M. de 

Almeida 

CANÇÕES - CD ABRA A RODA tin do lê lê 

 - CD PANDALELÊ brinquedos cantados 

- Pesquisa e edição Lígia Ortélio 

 - Coordenador Eugênio Tadeu 

 

Como pudemos notar, há uma grande variedade de livros de literatura infantil de 

autores nacionais consagrados como Vinícius de Morais e Ana Maria Machado, bem 
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como de autores internacionais. As histórias vão de clássicos como os contos de fadas 

até contos modernos.  

Nota-se ainda que algumas obras do acervo foram recomendadas pelo PNBE 

(Programa Nacional Biblioteca da Escola ) ou pela FNLIJ (Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil), como é o caso dos  livros: “A casa sonolenta”,  “Bruxa, Bruxa, venha 

a minha festa”,” Chapeuzinho vermelho”, “ O Grúfalo”, entre outros. Em síntese, 

consideramos que o acervo é de muito boa qualidade e que, certamente, pode dar uma 

grande contribuição para ampliar o universo cultural dos pequenos aprendizes e dos 

professores.  

Na seção seguinte, iremos apresentar resumidamente, os objetivos do caderno  

Trilhas de Jogos.  

 

O Caderno trilhas de jogos 

 O Caderno Trilhas de jogos traz orientações ao professor sobre como podemos 

trabalhar os jogos de linguagem propostos pelo Projeto Trilhas, colaborando para o 

processo de apropriação da escrita alfabética pelas crianças. Assim, os jogos estimulam  

a reflexão dos pequenos  em relação à sonoridade das palavras com a identificação de 

rimas e  sílabas iniciais, estimulando a reflexão sobre o funcionamento do nosso sistema 

de escrita e  explorando também o campo semântico e morfológico das palavras. 

Ao todo são apresentados 10 jogos. São eles:  

- Jogo “agrupando imagens”; 

- Jogo “batalha dos nomes”; 

- Jogo “bichos malucos”; 

-Jogo dos “contrários”; 

- Jogo “descubra o invasor”; 

- Jogo do “mercado”; 

- Jogo dos “nomes escondidos”; 

- Jogo do “passo a passo”; 

- Jogo do que “brinquedo é esse?” 

- Jogos das “rimas” 

 O primeiro jogo, por exemplo, é composto por sete cartões com imagens 

referentes a animais, frutas, profissões, meios de transportes, legumes, verduras e 

esportes. O objetivo é fazer com que a criança selecione cartões com figuras 
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correspondentes a cada um desses grupos e nomeie o que vê, agrupando o maior 

número de imagens corretamente. Trata-se, portanto, de um jogo que privilegia aspectos 

de vocabulário e significado com base/classificação. O número de participantes pode ser 

de dois a seis jogadores.  O jogo é composto também por 36 cartões com imagens 

diversificadas contendo, no verso, seus respectivos nomes escritos.  

O Caderno Trilhas de Jogos é acompanhado de um CD com arquivos dos jogos 

propostos e suas respectivas regras: o número de participantes, instruções sobre como 

jogar e os materiais que compõe cada um dos  jogos. 

  No item seguinte, iremos sintetizar alguns pontos importantes em relação aos 

DVDs que compõem o Projeto Trilhas.  

 

Os DVDs Trilhas de livros 

Além do DVD Trilhas de formação do leitor que foi disponibilizado às 

professoras da presente pesquisa, o Projeto Trilhas oferece os DVDs Trilhas de livros 

que buscam apresentar alguns títulos do acervo em formato digital. Dessa forma, torna-

se possível a exploração da leitura compartilhada dessas obras, permitindo-se a 

visualização das páginas do livro por todas as crianças ao mesmo tempo. As histórias 

podem, então, ser lidas em voz alta pelo professor que é orientando a  acompanhar o 

texto apontando para cada palavra lida, fazendo a  exploração do livro por fora (capa, 

título, autoria, editora, ilustradores) e por dentro (o texto, presença de rimas, diálogos, 

ilustrações) entre outros. 

O material está dividido em dois: um DVD de cor azul e outro na cor vermelha. 

Não há áudio nos dois DVDs, ou seja, ambos estão configurados em forma de slides, 

permitindo que as professoras direcionem com o mouse a página ou o ponto do livro 

que desejam explorar. Ambos focalizam o título da obra, a autoria, a biografia do autor, 

os ilustradores, as ilustrações, a editora, o sumário, a capa do livro, as páginas da 

história, entre outros. 

No DVD de cor azul são trazidas as parlendas do livro “Salada, saladinha: 

parlendas” de Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona (organizadoras) e a obra 

“Pêssego, pêra, ameixa, pomar”, de Janet Ahlberg. No de cor azul estão as histórias de 

“Chapeuzinho Vermelho” de Charles Perrault, “Os bichos também sonham” de Andrea 

Dahe, “ Dona baratinha” de Ana Maria Machado e  “O nabo gigante” de Aleksei 

Tolstoi.  
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ANEXO I 

Roteiro do plano de encontros de apresentação do Trilhas 

 

Carga horária: 4 horas distribuídas em dois encontros 

Local: xxxxxxxxx 

Datas: 26/11/2013 e 02/ 12/ 2013 

Condução: Profª. Ana Carolina Perrusi Brandão 

Metodologia: Leitura em voz alta do material e discussão de tópicos com base nos 

questionamentos feitos pelas professoras durante a leitura. 

 

Primeiro encontro: 

- Apresentação das professoras 

Agradecimento pela participação das mesmas na pesquisa e explicitação dos objetivos 

dos encontros. 

 Apresentação da caixa com todo o material do Projeto –a proposta aqui será 

mostrar, ou seja, dar uma visão geral dos materiais disponibilizados pelo Trilhas. 

Dessa forma, as professoras terão ideia de que estão trabalhando apenas com um 

dos tópicos propostos pelo Projeto: a leitura de histórias e a conversa sobre os 

textos.  

 Leitura conjunta e dialogada do Caderno de Apresentação (p. 5-11).  

 

 

 

Este caderno apresenta em linhas gerais qual a proposta do Projeto Trilhas para a 

formação de leitores. Ou seja, o contato intenso e significativo com um bom acervo de 
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livros e com jogos de linguagem, de modo que as crianças se tornem “aptas a ouvir, a 

pensar sobre o texto e sobre o sistema de escrita”(Caderno de Apresentação, p. 7) 

 Exibir o vídeo do DVD Trilhas de Formação do leitor com duração de oito 

minutos e cinquenta segundos e pedir para que as docentes destaquem oralmente 

os pontos que acharam mais relevantes.  

 Apresentação do Caderno de estudos que embasa teoricamente as atividades 

propostas pelo Projeto Trilhas. Leitura conjunta e dialogada das p. 13 a 17, 

referente à primeira parte do item “O trabalho com textos narrativos”. Isto é 

“Conhecer o livro” e “Escutar e ler a história”. 

 

 Entregar a cópia dos materiais lidos no encontro e pedir que em casa, releiam e 

tragam para o próximo encontro dúvidas ou comentários. 

 Avaliação do encontro e entregar as professoras os livros “O Grúfalo” e “ O 

filho do Grúfalo” (pedir que façam a leitura em casa, mas que  não leiam ainda 

com as crianças).  Trazer os livros no encontro seguinte. 

 

Segundo encontro: 

 Retomar o que foi tratado no encontro anterior e esclarecer dúvidas, se 

necessário.  

 Apresentação e leitura do livro “O Grúfalo” da autora Julia Donaldson 

pertencente ao acervo do Trilhas (convidar uma das professoras para fazer a 

leitura). Explicitar que o livro será foco de atenção do Caderno de orientações – 

Histórias com engano, a ser tratado nesse encontro. 

 

 Voltar ao Caderno de estudos e ler p. 18 à p. 22, referente aos itens “Falar sobre 

a história”, “Falar sobre a ilustração” e “Falar sobre os personagens”. 
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 Leitura do livro “O filho do Grúfalo” da mesma autora (convidar a outra 

professora para fazer a leitura). 

 Apresentar o Caderno de orientações – Histórias com engano. Ler a introdução 

em que se faz um breve resumo das histórias com engano propostas no Acervo 

do Trilhas.  

 

 

 Retomar o Caderno de orientações – Histórias com engano e fazer a leitura 

dialogada das atividades propostas para orientar a leitura e conversa sobre o 

livro “O Grúfalo”. Isto é, “Atividade 1- Ler a história e conversar sobre ela” (pp. 

8 e 9) e “Atividade 4 – Conversar sobre o que pensam e falam os personagens” 

(pp. 14 e 15).  Retomar a leitura do livro “O Grufalo”, quando houver 

necessidade.  

 Seguindo as orientações dadas no Caderno do diretor, as professoras serão 

incentivadas a relacionar as atividades propostas no Caderno de orientações e os 

conceitos vistos no Caderno de estudos. 

 Leitura do livro “O caso das bananas” de autoria de Milton Célio de Oliveira 

Filho. 

 Pedir que, em casa, retomem as sugestões dadas no Caderno de orientações para 

planejar a leitura do livro “O Grúfalo” e combinar o dia em que farão as rodas 

com as crianças. 

 Agendar o último encontro que deverá ocorrer após a conclusão das rodas com 

os 3 livros do acervo do Trilhas. 

 Perguntar qual a periodicidade de reuniões com outras professoras da escola para 

planejar e avaliar coletivamente o trabalho pedagógico. 
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ANEXO II 

ROTEIRO DA ENTREVISTA INICIAL  

 

Dados da instituição municipal de educação infantil 

Nome da instituição: ______________ 

Bairro:________________________________________ 

Dados da Professora: 

Nome: _______________ 

Idade:________________ 

 

Formação: (    ) Normal Médio 

(     ) Graduação              (     ) Qual?_______________ 

(     ) Pós- Graduação       (     )Qual? ______________ 

Ano de Conclusão do Curso de Licenciatura: ________________ 

Instituição: ___________________________________________ 

Tempo de Atuação na Educação Infantil: ____________________ 

Grupo de Crianças com o qual atua? _______________________ 

Faixa etária do grupo de crianças com o qual trabalha? ____________ 

Você trabalha em outras redes ou tem outras turmas na 

PCR?____________________________________________________________ 

Quais foram as últimas formações das quais 

participou?__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

1. Na sua rotina, que atividades voltadas para o desenvolvimento da leitura você 

costuma realizar com as crianças?  

2. Você dispõe de livros de literatura em sua sala? 

(   ) Sim    (   )Não 

Quantos?   _________ 

3. Onde ficam esses livros?  

4. Esse acervo está organizado de alguma maneira? 

5. Com que frequência você realiza rodas de histórias com as crianças? 

6. Para você qual a importância da leitura de histórias para seu grupo de crianças? 
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7. Para você qual o papel da professora no momento em que lê histórias para as 

crianças? 

8. Como ocorrem os momentos de leitura de livros de literatura para as crianças? (é 

feita uma roda no chão, as crianças vão para um cantinho de leitura na sala, 

como a leitura é conduzida...) 

9. Que livros de literatura você costuma ler para as crianças? 

10. Que critérios você utiliza para selecionar os livros de literatura que lê para as 

crianças? 

11. Você costuma planejar por escrito ou mesmo planejar mentalmente as rodas de 

história? Como? Por quê? 

12. Você já leu algum texto ou participou de alguma formação para discutir sobre a 

leitura de histórias na Educação Infantil? Qual?  

13. A instituição em que trabalha dispõe de algum projeto ou programa de incentivo 

a leitura? Quais? 

14. Como avalia a participação da coordenadora pedagógica e/ou gestora na 

condução dos projetos de incentivo à leitura e/ou divulgação entre os 

professores dos materiais que chegam à escola? 
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ANEXO III 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COLETIVA  

 

1. Como vocês avaliam os livros de literatura infantil propostos no Projeto Trilhas 

que foram utilizados na condução das sessões de suas rodas de história? O que 

lhes chamou atenção em relação a eles?  

2. Como vocês avaliam as orientações dadas no Projeto Trilhas para a leitura dos 

livros de literatura?   

3. Como você avalia os encontros a respeito do Projeto Trilhas que tivemos durante 

a pesquisa? Que ideias centrais você extraiu desses momentos? 

4. Você destaca alguma diferença em conduzir as rodas de história com ou sem o 

apoio do Trilhas? Em caso positivo, quais? 

5.  Como vocês avaliam a participação das crianças nas rodas? Vocês sentiram 

alguma diferença nessa participação nas três rodas finais em relação a primeira? 

Quais?  

6. Vocês consideram ter aprendido algo sobre rodas de histórias ao ler o material 

do Projeto Trilhas? Caso sim, o quê?  

7. Como vocês avaliam a qualidade da sua mediação ao longo de todo o trabalho 

desenvolvido? Aponte aspectos positivos e/ou negativos que percebeu. 

8. Você sentiu alguma dificuldade em trabalhar os livros das histórias com engano 

com as crianças? 

 

 

 

 


