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ENQUANTO JOÃO-GARRANCHO DORME 
Livro com duas escritas (tinta/braille)

Autora:  Elizete Lisboa 
Ilustrações: Walter Lara

Coleção: Fazendo a Diferença
Temas: imaginação, infância, animais, sensações, invenção

Leitor em processo

A OBRA...
“Enquanto joão-garrancho dorme” conta a história de um monstrinho que chega a um livro todo em branco, 
já dominando todo o espaço. Inventa uma noite estrelada, sai voando em uma nave-vassoura e leva com ele 
diversos bichos, estátuas, panelas, trem de ferro... 
A obra, que permite um duplo acesso à leitura, apresentando a história por meio da escrita à tinta 
e em braille, estimula a fantasia, a criatividade e a imaginação.

POR QUE LER ESTE LIVRO PARA OS ALUNOS?

O livro foi construído utilizando a linguagem visual, à tinta, e o Sistema Braille, o que possibilita um trabalho 
voltado à inclusão e ao respeito às diferenças. O diálogo entre a tinta e o braille favorece uma leitura conjunta, 
beneficiando leitores videntes e não videntes. Esse tipo de atividade proporciona a interação e uma participação 
mais igualitária. Ao mesmo tempo em que favorece o desenvolvimento da criança com deficiência visual – 
contribuindo para a construção de uma autoimagem positiva e para a ampliação de conhecimentos, por meio das 
experiências compartilhadas –, também beneficia a criança vidente, que, ao conviver com a diversidade, tende a 
crescer com menos preconceitos e a aceitar melhor as diferenças.
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Mesmo que não haja alunos com deficiência visual no grupo, a presença do braille no livro torna-se positiva, por 
possibilitar que a criança vidente conheça essa linguagem e as necessidades do outro e reflita sobre a diversidade 
humana.
A leitura conjunta também contribui para o processo de alfabetização em braille, na medida em que permite que 
a criança associe o símbolo que sente no papel aos sons da fala do leitor. Essa prática favorece ainda a construção 
do imaginário da criança com deficiência visual, que pode contar com mediadores que a ajudem a concretizar as 
imagens do livro em sua mente, por meio de descrições e outros recursos.
“Enquanto joão-garrancho dorme”, particularmente, favorece o processo imaginativo, por apresentar um 
“monstrinho” que constrói sua aventura a partir de um livro em branco.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC QUE PODEM SER TRABALHADAS COM A OBRA

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de 
práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora 
e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 
ao entendimento mútuo. 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o 
respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
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ANTES DA LEITURA...

HABILIDADES DA BNCC

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, 
da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção 
e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 

Apresente o título do livro – “Enquanto joão-garrancho dorme” – e converse com os alunos sobre suas primeiras 
impressões. Quem acham que é joão-garrancho? O que acham que acontece enquanto ele dorme? Mostre, então, 
a capa do livro. Alguém sabia que joão-garrancho é uma espécie de passarinho? Alguém já ouviu falar desse 
passarinho? Comente sobre o pássaro e suas peculiaridades (aparência, hábitos, alimentação), em especial sobre 
seu ninho, se possível apresentando imagens. Se houver crianças com deficiência visual, faça uma descrição da 
capa, quando apresentá-la, e da imagem do ninho.
Apresentando a capa aberta, leia com eles a sinopse e permita que expressem o que esperam da obra. Como o 
sapo, a tartaruga e a estátua da praça poderiam estar voando? O que eles acham que é um livro com duas escritas? 
Eles sabem o que é braille?
Peça que atentem à ilustração da capa. Proponha que fechem os olhos e explorem com as mãos os pontos que 
cobrem o desenho e o espaço sob o título. O que são esses pontos? Por que foram colocados ali?
Leia os textos sobre a autora e o ilustrador. Há nesses textos alguma pista do que vão encontrar no livro? Destaque 
a informação de que o ilustrador já ganhou diversos prêmios. O que acham disso? É uma informação importante 
para eles? E da autora, o que podem dizer? 
Convide-os a assistir a um vídeo no qual Elizete Lisboa fala um pouco sobre ela e sobre seus livros: https://www.
youtube.com/watch?v=kKozqmXirWM. Se houver crianças com deficiência visual no grupo, faça a descrição do 
vídeo e leia as perguntas que aparecem na tela. Durante a exibição, faça pequenas pausas, permitindo que os 
alunos discutam as informações oferecidas pela autora. Elizete fala sobre as dificuldades que uma pessoa com 
deficiência visual encontrava anos atrás para cursar uma faculdade. Eles acham que, hoje em dia, há tecnologias 
que contribuem para diminuir essas dificuldades? 
Antes de começar a leitura, peça ainda que os alunos explorem outros elementos do livro, como a ficha catalográfica, 
a folha de rosto e a epígrafe da página 3. Explique brevemente o que são esses elementos que compõem o livro. 
Solicite que localizem, nessas páginas e na capa, o ano de publicação, o nome da coleção do livro e o número de 
ISBN, exercitando a habilidade de localizar informações explícitas no texto.
O que significa “coleção”, neste caso? O que é ISBN? Por que esses elementos são importantes em um livro? O nome 
da coleção é “Fazendo a diferença”. O que é “fazer a diferença”? Por que acham que esse é o nome da coleção?
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DURANTE A LEITURA...

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira 
autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração 
etc.) e crônicas.

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

Proponha à classe que a leitura seja feita em duplas. Dessa forma, se houver no grupo crianças com deficiência 
visual, elas poderão contar com um colega vidente que as ajude a acompanhar e contextualizar os pontos 
em relevo que delimitam as imagens. Esse tipo de leitura, como já vimos, beneficia ambos os leitores, na 
medida em que possibilita a troca de experiências, o diálogo, a colaboração, a convivência com as diferenças 
e a construção do imaginário. Acompanhe as duplas, oferecendo também objetos que ajudem a criança com 
deficiência visual a concretizar as imagens por meio do tato, como o livro aberto, da página 5, uma vassoura, 
que possibilite sentir as cerdas da “nave-vassoura” da página 7, um sapo, tartaruga, jumento ou elefante de 
pelúcia, um avião de brinquedo, gravetos usados para fazer o ninho do joão-garrancho etc. 
Faça a leitura da página 5 e 6, dando ritmo ao texto. Faça a descrição das imagens a cada página, para que 
a criança com deficiência visual possa dar vida, em sua mente, aos personagens, aos cenários e a outros 
detalhes apresentados por meio da linguagem imagética. A cada página, permita também que as crianças 
explorem com calma as imagens e os pontos em relevo do braille.
Proponha a leitura compartilhada a partir da página 7. Esse tipo de atividade ajuda a criança a familiarizar-
-se com o uso de diferentes expressões, entonações e ritmos da fala. Peça que cada aluno leia uma página, 
dando entonação ao texto e fazendo uma descrição das imagens. Ajude-os, se necessário, fazendo perguntas. 
Também para o aluno vidente essa atividade é positiva, por exercitar a capacidade de observação e desenvolver 
o senso estético e crítico e a fluência verbal. Além disso, essa análise atenta da imagem também possibilita 
entender melhor a história.
Peça que os alunos situem os locais por onde a nave-vassoura passa. Estão na cidade ou no campo? Nas 
páginas 10 e 11, questione se acham que a história se passa nos dias atuais ou em uma época passada (é 
possível ver uma carruagem com tração animal). Na página 20, peça que se lembrem do ninho de joão- 
-garrancho sobre o qual conversaram antes do início da leitura.
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APÓS A LEITURA...

HABILIDADES DA BNCC 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras 
básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 
vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e 
de acordo com as características do gênero textual.
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos 
e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.

Permita que os alunos se expressem livremente sobre o livro, em uma roda de conversas. O que acharam? A 
história correspondeu ao que esperavam? Como compreendem a obra? Na opinião deles, quem é esse monstrinho 
do livro? Onde vive? Qual é sua relação com o livro que aparece no início e o no fim da obra? Esse procedimento 
é importante para que os alunos exercitem a escuta e o respeito aos turnos de fala e à opinião do outro. Além 
disso, para expressarem suas opiniões, eles precisam organizar seu discurso, compartilhar sentimentos e/ou fazer 
relação com outras informações que já tenham lido ou ouvido. 
Permita que os alunos voltem a folhear as páginas, para buscar elementos que alimentem a conversa, ou peça que 
repitam a leitura, desta vez de forma individual e silenciosa, para que tenham a oportunidade de apreender mais 
detalhes da obra.
Fale também sobre as ilustrações. O que acharam delas? De que modo eles relacionam as imagens com o texto? O 
livro traz imagens que possibilitam ao aluno exercitar a apreciação artístico-literária e estética e inferir significados. 
Peça que voltem a folhear o livro concentrando-se, desta vez, apenas nas ilustrações. 
Entregue aos alunos reproduções das ilustrações do livro, sem o texto, e proponha que eles recontem a história 
ou criem uma nova narrativa partindo dessas imagens. Isso pode ser feito de diferentes modos, dependendo 
do objetivo do professor: oralmente, de forma individual ou coletiva (cada aluno partindo de uma página 
e continuando a história do anterior); ou de forma escrita, por meio de uma redação entregue ao professor. 
Se desejar, é possível registrar as narrativas em um blog destinado às produções da classe.

ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES – ARTE

HABILIDADES DA BNCC 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, 
movimento etc.).
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(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade.

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.

No livro, o monstrinho deu início à sua aventura a partir das páginas em branco de um livro. Que tal permitir que 
os alunos libertem também sua imaginação, partindo de uma folha em branco? 
Divida a classe em duplas ou pequenos grupos e ofereça a cada dupla/grupo uma grande folha em branco, bem 
como materiais para desenho e pintura. Peça que imaginem para onde iriam em sua nave-vassoura. Disponibilize 
também materiais que possibilitem a colagem. É possível usar algodão, lã, linha, botões, palitos de dente ou 
de fósforo, diferentes tipos de papel (como crepom ou celofane), gravetos, palha de aço, pedaços de tecido etc. 
Estimule a participação de todos na construção desses lugares mágicos criados pela imaginação. Se houver crianças 
com deficiência visual no grupo, auxilie-as no desenho e na pintura e estimule-as também a explorar as texturas 
dos outros desenhos feitos. Incentive a colaboração e o auxílio mútuo.

PARA REFLETIR

HABILIDADES DA BNCC 

(EF02LP21) Explorar, com a mediação do professor, textos informativos de diferentes ambientes digitais de 
pesquisa, conhecendo suas possibilidades.
(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de observação de resultados de pesquisa, 
coerentes com um tema investigado.
(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

Se o tema do convívio com pessoas com deficiência visual ainda não tiver sido abordado em classe, a leitura do 
livro com duas escritas pode ser uma oportunidade para introduzi-lo. 
Dependendo da idade do grupo, proponha que os alunos pesquisem, em casa ou no laboratório de informática 
da escola, sobre o Sistema Braille, sobre acessibilidade e sobre instrumentos e tecnologias usados por pessoas 
com deficiência visual, como a reglete, o sorobã, o audiolivro e alguns sistemas de computador. Se possível, 
demonstre-os e converse sobre seu uso. Ajude-os, se necessário, durante a pesquisa, para que se acostumem ao 
processo de localizar informações, selecioná-las de acordo com a fonte, organizá-las e compreendê-las. Incentive-
-os a registrar as informações obtidas e a discuti-las com os demais alunos.
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Proponha ainda uma discussão sobre como é possível melhorar o dia a dia de pessoas com deficiência visual. No 
site da Fundação Dorina Nowill para Cegos há uma lista de dicas que pode servir como ponto de partida para esse 
diálogo: https://www.fundacaodorina.org.br/a-fundacao/deficiencia-visual/o-que-fazer-quando-encontrar-
uma-pessoa-cega/. Peça que observem como o texto é construído, quais suas características, a quem se destina, 
qual seu objetivo. Por que acham que essa lista traz essas características? Qual é sua função?
Se houver crianças com deficiência visual no grupo, dê espaço para que se expressem sobre essas questões, falem 
sobre seu dia a dia, dificuldades que porventura enfrentem etc. Elizete Lisboa comenta no vídeo que vimos antes 
da leitura que as dificuldades que enfrentava estavam relacionadas à falta de tecnologias e materiais para exercer 
algumas atividades. Essa situação mudou? Elas sentem essas mesmas dificuldades? 
Ofereça aos alunos uma tabela com o alfabeto braille e peça que retornem ao livro “Enquanto joão-garrancho 
dorme”. Peça que observem a disposição dos pontos em relevo, relacionando-os à tabela. Peça que observem que 
cada conjunto de pontos corresponde a uma letra, número ou símbolo. Proponha que procurem na tabela as letras 
de seu nome e que o escrevam utilizando o Sistema Braille.
O objetivo, aqui, é contribuir para eliminar preconceitos, aproximar os alunos e melhorar a convivência no ambiente 
escolar.

ALÉM DA SALA DE AULA...

HABILIDADES DA BNCC

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, 
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu 
tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção 
do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.

(EF03LP14) Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria desses textos (verbos 
imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários 
e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo 
publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

Levando em consideração tudo o que ouviram e leram sobre o dia a dia de pessoas com deficiência visual, peça 
que observem os ambientes que frequentam – escola, rua, lojas, transporte público etc. –, rótulos de produtos 
em casa e no mercado (se trazem escrita em braille), programas de televisão ou filmes (se têm audiodescrição) 
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e reflitam se são acessíveis. A cidade em que vivem é acessível, no geral? E na escola onde estudam, há uma 
preocupação com a acessibilidade? Que tal dividir as dicas obtidas por meio da Fundação Dorina Nowill, sobre 
a melhor forma de ajudar pessoas com deficiência visual, com o restante da comunidade escolar? É possível 
desenvolver uma campanha de conscientização, com cartazes, folhetos ilustrados ou postagens na internet que 
apresentem algumas dessas dicas, por exemplo: “Não deixe portas entreabertas”, “Não deixe mochilas ou outros 
obstáculos espalhados pelo chão” e “Ao afastar-se da pessoa com deficiência visual, avise-a para que ela não 
fique falando sozinha”. Peça que, ao produzir as peças de comunicação, mantenham em mente sua função e os 
destinatários da mensagem.
Estimule os alunos a conscientizar os demais, observando comportamentos e falando sobre aqueles que podem 
dificultar as atividades de colegas com deficiência visual. Incentive-os, ainda, a verificar se há comunicação 
em braille e piso tátil na escola e nos arredores e se esses são ambientes acessíveis e seguros para pessoas com 
deficiência visual. Convide-os a pensar no que é possível fazer a esse respeito, se a resposta for não.

Material de apoio para a elaboração da proposta
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