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Título: Quem você trouxe?
Autora e ilustradora: Cris Eich
Formato: 20,5 x 27,5
Páginas: 36
Gênero textual: conto
Temas: identidade, natureza, poesia, amizade, emoções, 
sentimentos, tempo
Categoria de inscrição: pré-escola (crianças pequenas, 
de 4 e 5 anos)

SOBRE A AUTORA E ILUSTRADORA
Escritora e ilustradora nascida no interior de São Paulo, Cris 
Eich já ilustrou mais de 80 livros de literatura infantojuvenil de 
escritores renomados, como Cecília Meireles, Tatiana Belinky, 
Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Lewis Carrol, Silvana Salerno 
e muitos outros. 
Autora dos livros: Cadê os bichos, Doze dias com minha avó, 
Longas sombras e Do outro lado da rua, sendo os dois últimos 

livros de imagens. Por Paulinas Editora, ilustrou Tudo vira outra história e Bichinho 
de estimação.

Cris Eich dedica esta obra a suas filhas, para que possam pensar sobre 
quais emoções e sentimentos querem ter mais perto delas. 

UM POUCO SOBRE A OBRA E SEU CONTEXTO
Quem você trouxe? é um livro que já nos convida à leitura de forma subje-

tiva através de seu título, uma pergunta direta ao leitor. Logo, conectando-se de 
imediato, o leitor poderá lançar os seguintes questionamentos: trouxe para onde? 
Quem está falando? Assim, até mesmo antes de adentrar a obra, poderá supor 
algumas respostas – ação muito comum entre crianças pequenas. A sutileza e a 
liberdade da pergunta do título vão muito ao encontro da subjetividade da infância, 
provocando vários acessos à imaginação e tantas possibilidades de jogo simbólico. 
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Na página 3, a autora abre a narrativa com pistas impor-
tantes sobre a temática da obra e lança algumas perguntas 
que instigam a curiosidade do leitor.

“Ao subir um mar de montanhas e atravessar uma flo-
resta de nuvens, você chegará a uma casa pequenininha.” 

Para saber mais sobre quem nos faz a pergunta do 
título e quem mora nessa casa, veremos uma menina 

com uma portinha aberta, aparentemente à espera de seus 
convidados, que a ajudarão a contar a história.

A forma como a autora conduz até a casa dessa voz que dialoga com o 
leitor é repleta de metáforas, ampliando, assim, o repertório das crianças e pos-
sibilitando o desenvolvimento da maturidade leitora, contribuindo para o processo 
de alfabetização. 

O leitor chega a uma casinha. “Quem mora nela? Quantos anos tem?” Ainda 
não se sabe. Voltaremos a falar mais desse ponto, já que aqui existe uma ampla 
possibilidade de atuação do mediador no processo de leitura com as crianças. 

Uma festa foi organizada naquele verão. Convites foram espalhados e, neles, 
havia um pedido especial: “traga alguém”.

O desenvolvimento da história acontece pela repetição de palavras, quando 
se responde quem acompanha cada convidado. Tais situações possibilitam a 
participação ativa dos leitores no seu desenrolar. É bem possível que, no mo-
mento da leitura, apareçam, no grupo de crianças, respostas pessoais, além das 
apontadas na obra. É importante acolher esses diálogos. Um dos pontos mais 
ricos da mediação de uma leitura coletiva é a escuta, valorizando o protagonismo 
da criança e proporcionando condições para que ela perceba o quanto suas 
falas e ações são relevantes e contribuem para a construção do sentido da obra. 

A cada página, um convidado se aproxima da casinha. Com um texto cur-
to, o leitor identifica quem chega, quem ele traz e, com as imagens poéticas 
de Cris Eich, é induzido a elaborar relações entre eles. O primeiro convidado 
traz o sol, com cores fortes, tomando quase toda a dupla de páginas e muito 
movimento. Os outros convidados vão chegando e trazendo a chuva, a poesia, 
o riso, mas também surgem a sede e a fome, que parecem assustar nossa
pequena personagem, que logo é abraçada pela música que toma conta de
todo o espaço das páginas seguintes. E assim, a narrativa continua, permitindo
leituras diversas, explorações de diferentes aspectos, de forma a ampliar a ex-
periência e a maturidade do leitor de pré-escola.
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POR QUE LER ESTE LIVRO?
Uma história provocativa, que sugere brincadeiras com elementos da na-

tureza, como o sol, a chuva, o tempo; com sentimentos e emoções, como 
o amor, a dor, o riso; com intencionalidades, como a curiosidade, a mentira. 
Além disso, compartilha com o leitor possibilidades de diálogos a respeito de 
temas delicados da complexidade humana. Muitas vezes, acreditamos não 
precisar conversar com as crianças, mesmo as bem pequenas, sobre as emo-
ções. Mas, se já estão inseridas neste grupo chamado “humanidade”, devemos 
provocar situações de reflexões, e os livros são elementos potentes para se 
realizar isso. Se inserirmos as crianças desde pequenas nesses diálogos, esta-
remos, muito mais que formando leitores, oferecendo possibilidades de serem 
adultos fortes e críticos.

Este livro é importantíssimo para a literacia familiar, possibilitando à família 
diálogos riquíssimos a respeito de emoções e intenções. Traz elementos como 
a repetição de palavras, frases curtas, palavras comuns ao cotidiano e rotinas, 
que certamente dialogam com a preparação da criança para o processo de 
alfabetização.

As imagens são muito expressivas e possibilitam inúmeras interpretações por 
parte das crianças. O corpo, as feições, as reações com os colegas, a repre-
sentação de uma emoção através de um objeto ou ação são relevantes, já que 
nessa fase a escuta do mediador é um dos pontos mais importantes da relação 
entre crianças e adultos. Acreditamos, assim, que, em comunhão com a nume-
racia e a literacia familiar, aprendizados e desenvolvimentos esperados para essa 
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faixa etária serão alcançados, confor-
me indicado na Base Nacional Comum 

Curricular. 

O papel do mediador é o de apoiar, já que 
as crianças ainda não leem sozinhas, seja pela leitura co-

letiva ou individual, seja pelas conversas e atividades elabo-
radas para os momentos de leitura e pós-leitura. 

Vamos compartilhar aqui algumas sugestões que podem po-
tencializar ainda mais a leitura.

Importante destacar que a decisão sobre como ler e prosseguir com 
as crianças estará muito relacionada ao conhecimento que se tem de cada 

criança e/ou de cada grupo. 

A narrativa abrange variados campos de experiências da BNCC para edu-
cação infantil (4 anos a 5 anos e 11 meses). As atividades que serão sugeridas 
terão por base o brincar e as conversas com o mediador/educador e com a 
família e possibilitarão, através da ludicidade, o conhecimento de si mesmo, dos 
outros e das emoções. 

PREPARANDO A LEITURA
Escuta, fala, pensamento e imaginação 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 
registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em porta-
dores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

A obra oferece possibilidades de entrar em contato com as linguagens oral, 
escrita e visual, em especial para crianças dessa faixa etária (4 anos a 5 anos), o 
que potencializará as condições para aprendizados futuros, como a alfabetização 
e tantos outros.

A sensibilização com as crianças antes do início da leitura é uma ação muito 
positiva. Sugere-se organizar as crianças de forma que tenham boa visão da 
turma e conversem a respeito dos elementos que observarão na narrativa. 

Pode-se escolher uma poesia para ler com elas. É importante esclarecer 
às crianças que o texto que está sendo apresentado é uma poesia, sua autoria 
e, se possível, mostrar o livro de onde a poesia foi extraída. Uma conversa a 
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respeito do poema, sobre as rimas, a métrica e outros elementos poéticos dará 
repertório para acessarem, de forma mais profunda, o trecho da história que se 
refere à “poesia”.

É possível, a partir do título (que é uma pergunta que traz a possibilidade de 
diálogo até mesmo antes de iniciar a leitura do livro), preparar uma brincadeira 
que explore o âmbito individual e o coletivo.

Juntamente com as crianças, organize um espaço imitando um “merca-
dinho”. Faça uso dos materiais mais próximos da realidade das crianças, se 
possível, com alimentos, utensílios de higiene, brinquedos preferidos, objetos 
pessoais. A lista poderá ser montada com o grupo. Conduzir algumas falas com 
as crianças que reproduzam os diálogos entre o vendedor e o comprador po-
derá ser uma boa oportunidade de prepará-las para adentrar nessa história. Dê 
ênfase para a pergunta: “O que você trouxe” para vender no mercado para seu 
amigo? Ou até mesmo: “Quem você trouxe” para fazer as compras com você? 

Atividades como essas, de compartilhar escolhas, provocarão crescimentos 
no âmbito coletivo e pessoal de cada criança. 

No momento de apresentar o livro, organize as crianças de forma que elas 
possam ver o professor e os colegas e se sintam acomodadas e acolhidas. 

Antes de dialogarmos aqui sobre possibilidades de conversas e atividades, 
vale relembrar a importância de ler a obra, preferencialmente mais de uma vez, 
e perceber pontos de identificação – como você, leitor, e obra se relacionam. 

Buscar informações sobre a autora e ilustradora, e explorar textos no livro 
certamente o apoiarão no processo de apresentação da obra.

Uma dica interessante: experimente ler em voz alta a história, antes de levá-
-la às crianças. Assim, você se sentirá mais próximo e dará mais expressi-
vidade aos diálogos. 

Escolha como apresentar o livro. Poderá ser explorando ini-
cialmente a capa e a contracapa, ou o título, as ilustrações, as 
cores. Seja qual for sua escolha, considere o que é relevante 
neste livro para que a apresentação não se torne mecanizada. 
Provocar algumas hipóteses, partindo dos elementos da capa 
e contracapa, proporcionará “matéria-prima” a ser resgata-
da nas conversas futuras a respeito da obra. 

Perguntas como: do que se trata a história? Quais 
personagens aparecem na capa? O que a menina parece 
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estar fazendo? Sua expressão dá pistas de como ela está se sentindo? O balão 
de diálogo saindo de perto da personagem significa algo? A imagem da capa 
se estende até a contracapa. O que pode significar isso? 

Você ainda pode recuperar a brincadeira que fizeram antes, a do mercado, 
fazendo um elo com o título do livro, para que possam começar a construir sen-
tidos através das experiências com a história. 

Proponha às crianças compartilhar com o grupo experiências sobre seus 
amigos: quem são, os nomes, como gostam de brincar juntos. Pergunte se gos-
tariam de levar seus amigos para passear com elas e para onde iriam. Conversas 
como essas também serão interessantes para a sensibilização do tema, antes do 
início da leitura do livro.

O MOMENTO DA LEITURA
Prepare sempre com antecedência os detalhes da leitura. Se possível, leve 

as crianças para alguma área externa da escola. Mudar de ambiente poderá 
potencializar esse momento.

É muito comum as crianças fazerem comentários durante a leitura do livro, 
pois não conseguem aguardar o término para falar. Essas falas são muito impor-
tantes para o processo de construção dos sentidos a respeito da narrativa. No 
entanto, vale destacar que realizar a leitura dessa história, seguindo o ritmo dado 
pela autora, fará muito sentido no contexto final. Tente não fazer muitas pausas. 
Porém, será de suma importância retomar as falas das crianças ao final. 

Retome a observação da capa e contracapa para iniciar a leitura. Apresen-
tar as guardas, logo atrás das capas, também é muito importante. Siga a leitura 
oferecendo espaço e tempo para que as crianças possam observar as imagens 
também. Precisamos sempre relembrar que as imagens não estão ali somente 
para ilustrar o livro. Elas têm o papel de complementar o sentido do texto. Des-
tacando as expressões do rosto da personagem, é possível dialogar sobre os 
sentimentos da menina ao recepcionar cada convidado.

A PARTIR DA LEITURA
Escuta, fala, pensamento e imaginação 

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura 
de um adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre 
esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).
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(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e 
ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas.

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.

Dentro dos campos de experiências, a Base Nacional Comum Curricular traz 
a necessidade de se trabalhar a escuta, a fala, o pensamento, a imaginação e os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apontados acima. 

Para alcançar tais objetivos, preparar o momento de pós-leitura é muito im-
portante. Considerar alguns aspectos como a organização do grupo, com todos 
sentados próximos ao professor, de forma que consigam ver o livro e perceber 
detalhes das imagens, ajudará na compreensão da história e, assim, deixará mais 
fluente o diálogo coletivo sobre suas impressões. 

A contemplação das imagens, da obra como um todo e até mesmo das ex-
pressões dos colegas é fundamental para o desenvolvimento do olhar da criança 
e da formação do leitor. 

Outro ponto importante é preparar as intervenções e as perguntas que nor-
tearão a conversa. Deixar que as crianças façam perguntas e acolhê-las é fun-
damental para que se sintam valorizadas nesse processo. Em muitos casos, as 
falas de algumas crianças poderão apoiar as construções de outras que ainda 
não conseguiram alcançar sentidos com relação à obra. 

Após a leitura, é indicado deixar as crianças folhearem os livros e fazerem 
leituras individuais, respeitando o tempo de cada uma. Tempo de contemplar, 
maturar os sentidos. 

Se possível, como sugere a literacia familiar, peça que levem o livro para 
casa para que possam ler com sua família, pois isso potencializará ainda mais 
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o processo da formação do leitor, que sabemos ser feito através dos pilares: 
criança, família, escola e livro. 

É imprescindível, caso o livro seja levado para casa, acolher as impressões 
e relatos das crianças a respeito de como foi a leitura em família. Assim, teremos 
crianças protagonistas nessas relações. 

Na escola, a ponte entre livro e criança é feita pelo professor e pelos colegas 
do grupo. É o que se espera do mediador: mediar essa relação que poderá ser 
realizada de variadas formas, em conversas e outras atividades. Valorize muito as 
conversas. Acreditamos que as relações proporcionam a construção e o ama-
durecimento do leitor, em especial em crianças dessa faixa etária, que estão em 
processo constante de preparação para a alfabetização.

O professor, resgatando a pergunta do título da obra, “Quem você trouxe?”, 
poderá criar situações hipotéticas, a fim de que a criança possa expressar suas 
escolhas. 

Comece com algo bem próximo da realidade das crianças. Imagine, por 
exemplo, uma comemoração de aniversário. Pergunte: quem você gostaria de 
convidar para o seu aniversário? 

Provavelmente, as crianças falarão nomes de pessoas e/ou de seus animais 
de estimação. Naturalmente, pode-se amadurecer a conversa provocando falas 
que façam uso de elementos mais abstratos, assim como a autora faz, de forma 
muito poética, utilizando palavras e imagens, como a poesia, o riso e até mesmo 
o silêncio. 

O livro é carregado de metáforas poéticas, como “Eu trouxe o silêncio”, “Eu 
trouxe a dor e o amor”. Propor atividades que possam sensibilizar as crianças a 
respeito dessas emoções fornecerá repertório para compreenderem tais metáforas. 
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O eu, o outro e nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos di-

versos.

A dupla de páginas que aborda a dor e o amor pode estimular uma con-
versa sobre os sentimentos. O que as ilustrações e as cores sugerem? O amor 
e a dor têm uma mesma raiz? Onde ela fica? O mediador pode ainda perguntar 
às crianças o que lhes causa tristeza e dor e quem elas amam ou por quem se 
sentem amadas.

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

Na dupla de páginas em que está escrito “Eu trouxe o tempo”, será impor-
tante criar situações em que a criança possa fazer uma relação com o tempo. É 
sabido que o tempo da criança é bem diferente do nosso. E, claro, para cada 
vivência, a relação do tempo varia muito.

Pode-se confeccionar, juntamente com as crianças, uma ampulheta para 
medir o tempo das brincadeiras, de uma dança ou de um jogo. Podem ouvir 
juntos uma música a fim de observar o tempo das batidas rítmicas. 

O professor poderá propor atividades que deem a possibilidade de registrar 
a duração de algumas ações, como uma corrida de um espaço a outro, a dança 
durante uma música, um circuito e outras. 

Poderão, juntos, construir um quadro com tais registros. 

Corpo, gestos e movimentos
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, 

jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado 
a seus interesses e necessidades em situações diversas.

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades.

Fazer uso da ludicidade com as crianças pressupõe que o progresso do 
repertório aconteça de forma natural. 
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Na dupla de páginas “Eu trouxe a velocidade”, pode-se organizar atividades 
de forma que as crianças explorem várias vivências de velocidade, com brinca-
deiras tradicionais, como pega-pega, cantigas de ciranda, e até mesmo montar 
um circuito para que possam, através da motricidade, se aproximar ainda mais 
das relações com e do tempo. 

São muitas as alternativas de relacionar as metáforas, de forma lúdica, às 
vivências das crianças. A rotina já exercida na educação infantil será de suma 
importância para a conexão com a obra. 

O ritmo da narrativa permite várias possibilidades de leitura. O professor po-
derá ler de diversas formas. Inicialmente do começo ao fim e, em novas leituras, 
de forma pausada, a fim de acessar cada “personagem” que surge na história. 

O texto traz frases curtas, escritas em letras maiúsculas e com movimento, 
numa comunhão com as imagens e seus possíveis significados. 

Esses movimentos da narrativa escrita poderão servir de chave para con-
versas com as crianças. É preciso sempre partir da ideia de que, com os apon-
tamentos do mediador, elas produzirão mais repertório para seguir com leituras 
mais profundas e potentes. 

Pensando na relação entre “fim” e “começo”, nas últimas páginas, a planta 
como símbolo do “começo” é uma dica interessante para a realização de uma 
atividade mais ampla, que irá muito além da leitura da obra. 

Plante com as crianças algumas sementes e acompanhe a germinação e o 
crescimento. Pode ser que nem todas deem brotos e cresçam fortes. Essa ex-
periência da relação do início da vida será muito importante. 

Cris Eich presenteia o leitor com a proposta, em sua narrativa, de que esta 
não termine com o fim da leitura do livro. E é exatamente isso o que se espera 
de bons livros: que as histórias continuem reverberando nos leitores. 

Com uma pergunta: “E você, quem você trouxe?”, o professor abrirá um ce-
nário infinito de possibilidades e experiências com a obra. Retome as atividades 
lá do início, da sensibilização antes de iniciar a leitura, e crie cenários variados 
com as crianças. 

“E você, quem você trouxe?” 

As crianças, em conjunto com o professor/mediador, poderão imaginar lu-
gares e situações e, assim, pensar em possibilidades infinitas de brincar, aces-
sando todas as experiências vivenciadas com essa leitura poética de Cris Eich.

Boa leitura! 
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