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Dois braços para embalar uma voz para contar
balanço da 1ª e 2ª acções*

Susana Silvestre

Introdução

A importância deste estudo advém da possibilidade do mesmo suscitar questões que 
promovam a reflexão e a discussão sobre o papel das bibliotecas públicas portuguesas no 
suporte à literacia emergente e à literacia familiar.

Os contextos institucionais (nomeadamente a escola e a biblioteca), o contexto familiar 
e os contextos informais têm um papel importante na emergência de comportamentos 
de literacia. Nestes contextos, são analisadas não só as interacções entre o adulto e a 
criança, em situações de literacia partilhada, como também as tentativas, independentes 
da criança, na exploração do material impresso.

O contacto precoce das crianças com os livros e com a leitura deve ser uma 
preocupação constante das bibliotecas públicas e das famílias, pois mais importante que 
aprender a ler, de um ponto de vista formal, é a necessidade de promover situações de 
interacção em torno do material impresso, proporcionadas pelos adultos, no dia-a-dia da 
criança.

Conscientes da importância da partilha do livro e da leitura na primeira infância, 
a Biblioteca Municipal D. Dinis, em Odivelas, tem em curso um laboratório de leitura 
intitulado “Dois braços para embalar uma voz para contar: actividades de leitura para 
bebés dos 9 meses aos 3 anos”, patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no 
âmbito do projecto CASA DA LEITURA (www.casadaleitura.org).
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1. O Laboratório

O laboratório Dois braços para embalar, uma voz para contar: actividades de 
leitura para pais e bebés dos 9 meses aos 3 anos tem como objectivo envolver os pais e as 
crianças no processo de aprendizagem da leitura estimulando as relações de afecto e de 
cumplicidade, através de actividades de leitura conjunta.

Iniciado em Novembro de 2006, este laboratório contempla 4 acções de sensibilização 
à leitura, sendo que a 1ª e a 2ª se destinaram a crianças dos 9 aos 20 meses e a 3ª e a 4ª dos 
21 aos 36 meses. As duas primeiras acções foram concluídas em Março e Junho de 2007, 
respectivamente, encontrando-se em curso as acções 3 e 4.

No início de cada acção de sensibilização realiza-se uma reunião com os pais com 
vista a explicar o projecto, a transmitir os objectivos e as estratégias utilizadas. Os pais 
interessados no projecto assinam um Contrato de Leitura, o qual define os direitos e os 
deveres de todas as partes – a biblioteca, o adulto e as crianças.

Pretende-se com este contrato responsabilizar os pais para a participação activa e 
interventiva em todas as sessões, assim como fomentar a leitura diária em casa, dando 
continuidade ao trabalho desenvolvido na Biblioteca. 

No final de cada acção é entregue a cada criança um diploma de participação [anexo 1].

1.2 Estrutura do Laboratório
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Desenho das Acções de Sensibilização

1.3 Estrutura das sessões 

As Acções de Sensibilização, num total de 12, realizam-se quinzenalmente, enquanto 
que as acções de manutenção, num total de 4, são mensais. 

Com uma duração aproximada de 40 minutos, as sessões estão organizadas em duas 
partes. A primeira parte, entre 15 a 20 minutos, é dinamizada por três mediadoras da 
leitura da biblioteca (uma bibliotecária, autora do artigo, e duas técnicas profissionais 
de biblioteca e documentação), a segunda parte destina-se à exploração dos livros e da 
leitura entre pares.

Para as quatro acções, as sessões seguem a mesma estrutura, no entanto as actividades 
desenvolvidas e os estímulos criados divergem, de acordo com a idade das crianças.

1.3.1 Organização das sessões 

a) Conferir a assiduidade:

A cada criança é entregue um boletim de assiduidade, de forma a registar (através 
de impressão digital) a sua presença, em cada sessão. Pretende-se, assim, responsabilizar 
os adultos para a importância de frequentar todas as sessões. 
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b) Início da sessão:

Para assinalar o início da sessão e sempre que haja alguns momentos de destabilização/
distracção, utiliza-se um xilofone. Desta forma, pretende-se captar a atenção dos pares, 
criando o efeito de estímulo-resposta. [Ver vídeo 01: Lengalenga] 

c) Lengalenga:

Partindo de uma lengalenga introduz-se, em cada sessão, um tema. São disso 
exemplo: as cores, as frutas, o vestuário, os números, os animais, os objectos da criança, 
etc, fomentando, assim, a participação dos pais e das crianças. 

Para as acções 1 e 2 seleccionou-se a lengalenga “Salamandrusca”, do livro 
Andakibebé, da Companhia de Música Teatral e para as acções 3 e 4 seleccionou-se a 
lengalenga “Um, dois, três, quatro”, In: O livrinho das lengalengas.

d) História:

Em cada sessão selecciona-se um livro. A exploração pode tomar várias formas: 
leitura em voz alta, exploração das ilustrações, ou distintas técnicas: conto com o auxílio 
de marionetas, de objectos, de imagens projectadas, entre outros.

Apesar da maioria dos livros seleccionados serem editados em língua estrangeira, 
optou-se por estes dada a qualidade das ilustrações, a simplicidade dos textos e a 
originalidade dos formatos. Neste caso, procedeu-se à tradução dos livros em língua 
estrangeira para a língua materna.
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Histórias exploradas nas acções 1 e 2

Petit ou grand?, de Hervé Tullet

O coelhinho branquinho e a formiga rabiga, 

de Alice Vieira

Os três porquinhos, de Joseph Jacobs

A que sabe a lua, de Michael Grejniec

 

O pato patareco  – História Tradicional, de 

António Torrado

Qui fait peur aux peur aux petits souris, de 

Alain Crozon
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Par la fenêtre, Émile Jadoul

A galinha ruiva, António Torrado

As cores da minha roupa, de Dick Bruna

O sapo apaixonado, de Max Velthuijs

The very hungry caterpillar, de Eric Carle

O Nabo gigante, de Alexis Tolstoi
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Histórias exploradas nas acções 3 e 4

“A Bruxa Mimi”, de Valerie Thomas e

Korky Paul

“O Pinto Careca”, de Marisa Núñez

“A toupeira que queria saber quem lhe 

fizera aquilo na cabeça”, de Werner 

Holzwarth e Wolf Eribruch

“História Engatada”, de Sílvia Orthof

”O Capuchinho vermelho”, colecção Contos 

de Sempre

”Vamos fazer amigos” de Adam Relf

”El Secreto” de Eric Battut

”O Sultão e os Ratos”, de Joan de Boer & 

Txell Darné
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“A rainha das Cores” de Jutta Bauer

“Elmer”, de David McKee

A verdadeira e maravilhosa história do 

Dragão Samuel, José Fanha. In: “A noite em 

que o dia não chegou”

“O sapo encontra um amigo”, de Max 

Velthuijs

e) Exploração das vogais:

Em todas as sessões apresentam-se as vogais (concebidas em tecido, com cerca de 30 
cm de altura) de uma forma didáctica e lúdica, tendo por base uma canção.

Em cada sessão explora-se uma vogal. Nas acções 1 e 2, as mediadoras pronunciam 
palavras iniciadas pela vogal seleccionada, exibindo cartões de grande formato (cada 
cartão contém uma imagem, com a respectiva palavra). 

Ilustração 1 – Cartões para explorar as vogais
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Para as acções 3 e 4, tendo em conta que as crianças se encontram num nível de 
desenvolvimento cognitivo e linguístico distinto, apresentam-se palavras relacionadas 
com a história contada, e incentiva-se a criança a identificar as vogais existentes em cada 
palavra. [Ver vídeo 02: Exploração das vogais]

f) Leitura de uma história para o grupo:

Em cada sessão desafia-se um par (a criança e o adulto) a ler em voz alta uma 
história (preparada previamente em casa) para os restantes participantes.

g) Exploração de livros em conjunto:

Sugerimos que pais e crianças explorem livros, partilhem histórias em voz alta, com 
a criança no colo. Pontual e discretamente, as mediadoras fazem pequenas intervenções 
(através de incentivos e elogios) no processo de partilha de livros entre pais e filhos, 
incentivando a interacção em torno do livro. [Ver vídeo 03: Pais contam história]

2. Problemática 

Pelo facto de se tratar de um projecto de intervenção continuada, através de sessões 
de leitura quinzenais, são múltiplos os eixos de análise para a compreensão das práticas 
interactivas de leitura.

Tendo em conta que o desenvolvimento da criança depende de distintas situações 
e contextos pretende-se avaliar com este laboratório os efeitos da intervenção junto dos 
pais: Como é que os pais exploram os livros com os filhos? Com que frequência? Qual o 
tempo dispendido? Que técnicas utilizam para contar histórias? Quais as percepções que 
os pais têm sobre a importância da leitura partilhada? Quais as razões subjacentes a tal 
prática?
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2.1 Participantes

Tendo em conta que a 1ª e 2ª acções de sensibilização já terminaram, serão 
apresentados os resultados referentes a estas duas acções, nas quais participaram 22 
famílias, num total de 44 participantes.

1ª acção
Caracterização do grupo da 1ª acção

Como se pode verificar na tabela n.º 1, na primeira acção participaram 22 
elementos: 11 crianças e respectivos pais. Das 11 crianças, 7 eram rapazes 
e 4 raparigas. A maioria das crianças foram acompanhadas pelas mães, à 
excepção, de dois rapazes que se fizeram acompanhar pelos pais.
No que se refere à idade das crianças em meses, verificamos que no início 
do projecto a média era de 13 meses e no final 18 meses.

Sexo
Idade (meses) no 

início da acção

Idade (meses) no 

final da acção
Adulto

M 9 14 Mãe
M 10 15 Mãe
M 11 16 Mãe
M 12 17 Mãe
F 12 17 Mãe
M 14 19 Mãe
F 14 19 Mãe
M 16 21 Pai
M 17 22 Pai
F 18 23 Mãe
F 14 19 Mãe

Tabela 1 – Caracterização do grupo da 1ª Acção

Habilitações académicas dos pais da 1ª acção

No que se refere às habilitações académicas dos pais verificamos, a 
partir da tabela n.º 2, que a maioria (7 elementos do sexo feminino) 
têm o ensino secundário, enquanto que os restantes concluíram o ensino 
superior. 

Sexo (adulto) N.º (adultos) Habilitações Académicas

M 2 Superior

F 7 Secundário

F 2 Superior

Tabela 2 – Habilitações Académicas dos pais da 1ª Acção
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2ª acção
Caracterização do grupo da 2ª acção

Como se pode verificar na tabela n.º 3, na segunda acção participaram 
22 pessoas: 11 crianças e respectivos pais. Das 11 crianças, e ao contrário 
da primeira acção, 3 eram rapazes e 8 eram raparigas. A maioria das 
crianças foram acompanhadas pelas mães, à excepção de duas raparigas 
que se fizeram acompanhar pelos pais e uma pela avó.
Das 11 famílias participantes, 3 desistiram não chegando ao final da 
acção.
No que se refere à idade das crianças em meses, verificamos que a idade 
média das crianças no início do projecto era de 11 meses e no final 17 
meses.

Sexo
Idade (meses) no 

início da acção

Idade (meses) no 

final da acção
Adulto

F 10 15 Mãe

F 9 14 Pai

M 9 14 Mãe

M 15 20 Mãe

F 9 14 Mãe

M 18 23 Mãe

F 12 17 Mãe

F 9 14 Mãe

F 14 19 Pai

F 14 19 Avó

F 10 15 Mãe

Tabela 3 - Caracterização do grupo da 2ª Acção

Habilitações académicas dos pais da 2ª acção

No que se refere às habilitações académicas dos pais verificamos, a partir 
da tabela n.º 4, que a maioria (5 elementos do sexo feminino e 1 do 
sexo masculino) têm o ensino superior e apenas um concluiu o ensino 
secundário. 

Sexo (adulto) N.º (adultos) Habilitações Académicas

F 1 Secundário

M 1 Superior

F 5 Superior

Tabela 4 – Habilitações Académicas dos pais da 2ª Acção
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Análise comparativa dos grupos da 1ª e da 2ª acção

Caracterização dos grupos

No que se refere à idade e ao sexo das crianças verifica-se na tabela n.º 5 o 
seguinte:

na acção 1 participaram apenas 4 crianças do sexo feminino, enquanto •	
que na acção 2 participaram 8;
na acção 1 participaram 7 rapazes, ao passo que na acção 2 •	
participaram 3;
a média de idade (em meses) das crianças no inicio da primeira acção •	
era de 13 meses, sendo que na segunda acção era de 11 meses;
a média de idade (em meses) das crianças no final da primeira acção •	
era de 17 meses, sendo que na segunda acção era de 18 meses;
em ambas as acções as crianças foram acompanhadas maioritariamente •	
pelas mães, sendo que no total das acções, duas crianças foram 
acompanhadas pelos pais e uma por uma avó.

Acção 1 Acção 2
Sexo Idade (meses) 

no início da 

acção

Idade (meses) 

no final da 

acção

Adulto Sexo Idade 

(meses) no 

início da 

acção

Idade 

(meses) 

no final 

da acção

Adulto

F 12 17 Mãe F 9 14 Pai
F 14 19 Mãe F 9 - Mãe
F 14 19 Mãe F 9 14 Mãe
F 18 23 Mãe F 10 15 Mãe
M 9 14 Mãe F 10 15 Mãe
M 10 15 Mãe F 12 17 Mãe
M 11 16 Mãe F 14 - Pai
M 12 17 Mãe F 14 - Avó
M 14 19 Mãe M 9 14 Mãe
M 16 21 Pai M 15 20 Mãe
M 17 22 Pai M 18 23 Mãe

Tabela 5 - Caracterização dos grupos das acções 1 e 2

Habilitações Académicas dos pais

Na análise dos gráficos n.º 1 e n.º 2 conclui-se:

72% dos inquiridos da acção 2 possuem habilitações académicas de •	
nível superior, por comparação à acção 1, com 62%.
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Gráfico 1 – Habilitações académicas dos pais na acção 1

Gráfico 2– Habilitações académicas dos pais na acção 2

Assiduidade dos grupos

No que se refere à assiduidade dos participantes verifica-se, na tabela n.º 6, o 
seguinte: 

na acção 1 o índice de assiduidade foi muito mais elevado do que •	
na acção 2, verificando-se que 2 crianças não faltaram a nenhuma 
sessão, 5 faltaram apenas a 1 e 4 assistiram a pelo menos 8 sessões;
na acção 2, apenas 1 criança assistiu a todas as sessões e 3 assistiram •	
a pelo menos 10. 1 criança frequentou apenas 2 sessões e 2 crianças 
frequentaram 4 sessões.
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Acção 1

[11 sessões]

Acção 2

[12 sessões]
N.º Crianças N.º sessões assistidas N.º Crianças N.º sessões em 12

2 8 1 2
2 9 2 4
5 10 1 8
2 11 2 9
- - 3 10
- - 1 11
- - 1 12

Tabela 6  – Participação dos grupos nas acções 1 e 2

2.3 Metodologia 

Neste estudo procedeu-se à combinação dos dois métodos de investigação: o 
quantitativo e o qualitativo.

Para a recolha de dados recorreu-se ao inquérito por questionário e ao inquérito 
por entrevista.

Todos os pais responderam a um inquérito por questionário, de perguntas fechadas 
e abertas, de resposta simples e rápida, de forma a maximizar o número de resultados.

O inquérito por questionário tinha como objectivo identificar a existência de livros 
em casa (e.g quantidade de livros, local da casa onde se encontram); a prática de leitura de 
histórias em ambiente familiar (e.g. frequência, tempo, situações em que conta histórias) 
e a importância do projecto para cada par (percepções dos pais sobre a forma como 
decorreram as sessões e quais as razões que os levaram a participar). 

No que se refere ao inquérito por entrevista, considerou-se a hipótese de se entrevistar 
todos os pais, mas por limitações temporais não foi possível, tendo-se seleccionado 
aleatoriamente 4 pais. Todos os entrevistados estiveram acompanhados pelos filhos.

Optou-se por aplicar uma entrevista semi-estruturada por ser a que melhor se adequa 
ao tipo de investigação. Este tipo de entrevista permite ao entrevistador obter o máximo 
de informação sem, no entanto, influenciar o conteúdo das respostas do entrevistado, 
permitindo ao inquirido falar livremente sobre os assuntos e exprimir a sua opinião. As 
perguntas, de tipo aberto, foram feitas da mesma forma, na mesma ordem, a todos os 
inquiridos, de forma a permitir a análise comparativa das respostas, embora em certos 
casos fosse necessário clarificar respostas, procedendo-se à elaboração de perguntas de 
aprofundamento. Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas e sujeitas a análise de 
conteúdo.

O guião de entrevista incidiu nos seguintes aspectos: importância do projecto como 
estímulo às relações de afecto e cumplicidade entre pares; importância do projecto como 
forma de promover o desenvolvimento da criança (ao nível da memória e concentração) e 
a importância do projecto para formar novos mediadores (pais contadores de histórias).
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2.4 Apresentação e análise dos resultados

2.4.1 Apresentação dos resultados do inquérito

Existência de livros em casa

Um factor que na literatura se tem associado às práticas de leitura de histórias e às 
realizações das crianças em literacia é a quantidade de livros em casa (Viana, 2002). 

Todos os inquiridos da acção 1 responderam ter livros para a criança em casa, no 
entanto a quantidade de livros difere: 6 respondem ter mais de 30, 4 entre 10 e 20 e 
1 menos de 10, o que reflecte um ambiente literário pobre. Os livros encontram-se, 
maioritariamente, localizados na sala, no quarto das crianças e no quarto dos pais.

Os inquiridos referem ter, maioritariamente, livros de histórias, seguindo-se álbuns 
de imagens, lengalengas, poesia e destrava-línguas.

Todos os inquiridos da acção 2 responderam ter livros para a criança em casa, sendo 
que a quantidade de livros difere: 4 respondem ter entre 11 e 15, 2 entre 21 e 30 e 1 
entre 1 e 5. Os livros encontram-se, maioritariamente, localizados na sala e no quarto das 
crianças.

Os livros existentes são na maioria histórias, seguindo-se os álbuns de imagens.
Com base na tabela n.º 7 verifica-se que os inquiridos da acção 2, apesar de 

apresentarem habilitações académicas mais elevadas, têm menos livros em casa para os 
filhos, do que os pais da acção 1.

Quantidade de livros Acção 1 Acção 2
1a 5 0 1

6 a 10 2 0
11 a 15 2 4
16 a 20 2 0
21 a 30 0 2
Mais 30 5 0

Tabela 7 – Quantidade de livros existentes em casa nos grupos da acção 1 e 2

Leitura de histórias em casa

A literatura refere que as crianças que contactam, desde cedo, com as histórias têm 
mais facilidade na aprendizagem da leitura quando entram para a escola, uma vez que 
são incentivadas a explorar as propriedades simbólicas da linguagem, contidas na imagem 
e no texto (Viana & Teixeira, 2002). 

Um dos objectivos do questionário foi proceder à caracterização dos hábitos de 
leitura de histórias em casa. Um dos parâmetros que considerámos foi a frequência com 
que esta actividade era desenvolvida.

Como podemos verificar na tabela nº 9, a maioria dos pais da acção 1 lê histórias 
diariamente, numa média entre 15 a 30 minutos. Apenas uma mãe respondeu nunca ler 
histórias.
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No que se refere à forma como contam histórias, a maioria dos pais (9) dizem que 
exploram as ilustrações e lêem a história. Apenas um pai refere que lê, simplesmente, a 
história.

Relativamente à hora de contar histórias, a maioria dos pais (6) referem que contam 
histórias quando a criança vai dormir; 2 referem que a história é contada à refeição e 
outros 2 referem que não há uma hora definida para contar histórias (indicam a hora de 
dormir, de comer, do banho, de brincar). 

Os pais participantes na acção 2 têm o hábito de ler histórias aos seus filhos. A 
maioria (4 pais) lê só ao fim de semana, 2 lêem todos os dias, enquanto que 1 lê uma vez 
por semana. O tempo dispensado à leitura situa-se nos 30 minutos.

No que se refere à forma como contam histórias, a maioria dos pais (6) dizem que 
exploram as ilustrações, apenas 1 pai refere que lê a história.

Relativamente à hora de contar histórias, a resposta não é unânime sendo que dois 
pais dizem que contam histórias quando a criança vai dormir e 2 referem que a história é 
contada quando a criança brinca.

Com base na tabela n.º 8, verifica-se que apesar dos inquiridos da acção 2 apresentarem 
habilitações académicas mais elevadas, mais de metade dos inquiridos da acção 1 lêem 
todos os dias histórias às crianças.

Regularidade da leitura de histórias Acção 1 Acção 2

Raramente 0 0
1 vez por mês 1 0

1 vez por semana 0 1
Ao fim de semana 0 4

Todos os dias 10 2
Outra situação 0 0

Tabela 8 – Regularidade que se contam histórias em casa nos grupos das acções 1 e 2

Ao procedermos a uma análise face ao tempo médio semanal utilizado na leitura 
de histórias notam-se diferenças entre as famílias. Na tabela n.º 9 verifica-se que mais 
de metade da amostra (7 pais) da acção 1 despendem entre 30 a 60 minutos por semana 
para lerem histórias aos seus filhos. Na acção 2, a maioria dos pais despende menos de 30 
minutos por semana. 

Tempo médio semanal na leitura de histórias Acção 1 Acção 2

Menos 30 minutos 4 5
Entre 30 a 60 minutos 7 2

Entre 1 a 2 horas 0 0
Mais de 2 horas 0 0

Tabela 9 – Caracterização do tempo médio semanal utilizado na leitura de histórias nos grupos das acções 1 e 2
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Participação no projecto

Uma das questões do questionário tinha como objectivo caracterizar a atitude da 
criança quando ouve histórias. A outra questão prende-se com a forma como os pais 
contam histórias à criança.

Entre as respostas encontradas pudemos identificar dois grandes tipos de atitudes 
das crianças face à leitura de histórias. Por um lado, as crianças estão mais concentradas e 
atentas quando ouvem histórias, e, por outro, interagem mais com o livro, respondendo 
positivamente à interacção que lhes é solicitada.

A participação dos pais no projecto permitiu que adquirissem novas formas de 
explorar o livro e de contar histórias, de forma a promover nos filhos atitudes positivas 
face à leitura.

2.4.2 Apresentação dos resultados da entrevista

Após o tratamento e a análise de conteúdo das entrevistas procedeu-se à codificação 
dos dados, através da criação de códigos, seguindo-se a agregação destes em domínios. 

Do estudo emergem quatro domínios: afecto e cumplicidade; interacção entre 
pares; comportamentos emergentes de leitura e estímulo à memória e à concentração 
da criança. 

Afecto e cumplicidade 

A biblioteca e a família assumem um papel fundamental na aprendizagem da 
leitura, não no sentido formal e clássico, mas olhando para o acto de ler, como uma forma 
de estabelecer relações de afecto e de cumplicidade entre pares (Marques, 1985, 1997; 
Viana & Teixeira, 2002; Fernandes, 2005).

O ambiente emocional e afectivo onde as actividades decorrem influencia o nível 
de interacção das crianças, fortalece os laços de afecto e cumplicidade com os pais, ao 
mesmo tempo que reforça atitudes positivas em relação à leitura. Os entrevistados 3 e 4 
referem:

“(...) nós estamos ali agarradinhos ao filhote (...) ali nos miminhos e conseguimos 
fazer com que estejamos mais próximos um do outro, porque hoje em dia a vida é 
tão apressada que às vezes escapa-nos o tempo para tarmos um pouco com os nossos 
filhos e isto é uma maneira diferente de tarmos com eles e acompanhá-los”.
Entrevistado 3 
 
“(…) é uma satisfação e uma gratificação muito grande ver a maneira como ela 
reage, a forma como nós contamos e sou mais eu a contar do que o pai (...) mas de 
qualquer forma (...) sinto-me realizada porque vejo que ela consegue tar ali aquele 
bocadinho  de tempo comigo e tamos ali as duas a interagir muito bem”.
Entrevistado 4
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As crianças que, desde cedo, contactam com os livros, quer seja em casa, quer seja 
na biblioteca, desenvolvem uma atitude positiva e motivada perante a leitura, estando 
mais receptivas à aprendizagem formal no ensino escolar. 

“(…) ele agora vai buscar um livro depois manda-me sentar no chão, senta-se e 
estamos ali a ler. E noto que ele tem mais tendência para ir buscar a mãe do que o 
pai, não sei se por ser eu a vir com ele aqui… ele ter criado essa relação. Sendo que 
o pai também lhe conta imensas histórias.”
Entrevistado 5

“O livro é um momento que nós temos para estar um com o outro. No dia a dia 
nunca temos tempo para nada, queremos é descansar. Acaba por ser um momento 
em que estamos ali um com o outro a fazer uma coisa em conjunto.”
Entrevistado 6

“É uma forma que, principalmente aqui, depois tentei fazer também em casa, mas 
acho que é um momento que nós dedicamos no fundo uma à outra e estamos 
plenamente uma com a outra e uma forma também de incentivar a leitura e 
estarmos juntas.”
Entrevistado 8

Interacção entre pares 

A leitura de histórias às crianças constitui um dos momentos privilegiados de 
interacção, fomentando a emergência de comportamentos de leitura. Em situações de 
interacção, os adultos transmitem às crianças as suas atitudes e expectativas acerca da 
forma como vêem a leitura e a escrita.

Os entrevistados 1 e 2 reforçam a importância de utilizar diferentes técnicas para 
contar e explorar histórias, captando a atenção da criança e incentivando-a a interagir:

“Acabo por lhe dar um livro, e pronto vou começando (...) se ele perde o interesse 
e desliga...deixo o livro outra vez, mas sempre no raio de acção dele, quando vejo 
que ele já está comigo lá vou eu...olha o urso... bonito urso, GoGoGouGou...pronto, 
enfatizar de alguma maneira”.
Entrevistado 1

“Faço sons eeee, imito as ovelhinhas, o cão ão ão, faço um bocado de teatro e 
invento um bocadinho, tento pegar nas figuras, tento pegar no feedback que a 
criança dá e tentar explorar com ele. É a minha maneira de contar histórias (…)”.
Entrevistado 2
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As trocas comunicacionais entre o adulto e a criança implicam o desempenho de 
papéis, envolvendo-se ambos numa negociação conjunta de procedimentos para definir 
as suas intenções.

As interacções daí resultantes promovem o desenvolvimento cognitivo e linguístico 
da criança, uma vez que o jogo estimula um comportamento exploratório, que por sua 
vez contribui para levantar hipóteses e encontrar soluções (Tavares & Alarcão, 1992; 
Matta, 2001).

“Mas eu acho pessoalmente que ela quer brincar, ela está a brincar comigo, está a 
brincar com as folhas, a fazer este tipo de movimento, ela está a brincar e depois 
logicamente ela vai captando a informação que nós lhe vamos dando.”
Entrevistado 6

“Sim, sim ela vai buscar o livro, dá-me o livro e quer que eu segure no livro para lhe 
mostrar as imagens e depois quer que eu esteja com ela a ver. Também vê sozinha, 
gosta de estar a ver sozinha e aponta e fala para o livro, mas a maior parte das vezes 
vem ter comigo e dá-me o livro para lhe mostrar.”
Entrevistado 8

O entrevistado 3 salienta a importância de promover a leitura antes da idade pré-
escolar, com vista a lançar sementes na criança para que esta se torne leitora. Na sua 
opinião, os hábitos de leitura dos familiares e o ambiente literático em que as crianças 
vivem influenciam a sua disponibilidade e motivação para a leitura.

“E eu tenho muitas esperanças que começando com ele de minorquinhas, de 
pequenino que… resulte. E depois é o exemplo também que queremos passar não 
é? Nós também lemos… acho que… aliás acho que já vos contei isso imensas vezes 
mas às vezes ao fim de semana… eu digo para ele ir buscar dois brinquedos e ele 
normalmente vai sempre buscar um carro e um livro, pode não ser sempre o mesmo, 
mas ele vai buscar um livro”.
Entrevistado 3

Comportamentos emergentes de leitura

O papel que os pais desempenham na partilha dos livros é fundamental para o 
desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança, uma vez que a experiência da pré-
leitura, através do contacto com as histórias e com os livros, transforma-as em leitores 
sofisticados, que pensam e aprendem com mais acuidade (Elkin,1998).

A partilha conjunta de livros promove na criança comportamentos emergentes de 
leitura visíveis em: a criança demonstra muito entusiasmo e interesse face ao livro, presta 
atenção ao livro, aponta para o texto e para as imagens, tenta virar as páginas, começa a 
nomear e a fazer inferências, etc.
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O entrevistado 1 salienta o facto da criança já manusear o livro (vira as páginas), 
embora com pouca perícia, por não ter ainda aperfeiçoado a destreza motora fina:

“(...) anda com as páginas para trás, depois há um desajeitar que é dele mesmo, ele 
não tem aquela (...) destreza manual, mas ele percebe que é diferente, enquanto 
que a bola atira imediatamente, o livro não o atira”.
Entrevistado 1

O mesmo entrevistado realça o facto da criança já identificar algumas imagens, 
nomeando-as através do auxílio de onomatopeias:

“(...) o que ele faz de melhor é por exemplo identificar as coisas no livro, aqueles 
livros que tem só uma coisa em cada em página… eu digo imita o cão e ele imita o 
cão, eu digo imita o gato e ele imita o gato”.
Entrevistado 1

O entrevistado 2 realça o interesse e a persistência da criança, para que o adulto 
explore com ele o livro e conte uma história:

“(...) muitas vezes pega no livro e vem ter connosco e obriga-nos a dizer o que lá 
está e conta o livro”.
Entrevistado 2

As interacções adulto-criança em torno do livro e as actividades de leitura e escrita 
funcional (por exemplo na elaboração de listas de compras, na leitura de jornais, etc), 
possibilitam à criança a aprendizagem das regras da leitura, tornando-se, mais tarde, 
autónoma (Sulzby, 1992).

O entrevistado 3 afirma, com entusiasmo, o facto da criança revelar alguns 
comportamentos emergentes de leitura: segura na revista ou no livro, nomeia aquilo que 
reconhece e imita o adulto (também ele quer contar):

“(...) adora e acha imensa piada contarem-lhe histórias, então ele pega numa revista, 
num livro e começa: bebé, chucha, bola, cão, vai dizendo pequenas coisas, só não faz 
frases (…), ou seja ele simula aquilo que eu faço com ele. E portanto é engraçado, 
porque fazemos frases muito divertidas (risos) ora eu conto ora conta ele”.
Entrevistado 3

O entrevistado 4 refere, com satisfação, que a criança já adquiriu hábitos e rotinas 
em torno da leitura. Sempre que chega a casa, solicita que lhe contem uma história: 

“(...) assim que chega a casa a primeira coisa que faz (...) vai a correr para a mesinha 
dela que tem na sala, e vai pegar o livro e dá logo pá nossa mão (...) começa logo 
a fazer os sonzinhos dela, começa a desencaixar os bichos e temos que nos sentar e 
temos que ouvir a história, enquanto ela não ouvir a história toda não posso fazer 
mais nada!”
Entrevistado 4
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Os pais interagem com os filhos de uma forma especial, introduzindo em actividades 
de leitura partilhada, aspectos da linguagem oral e escrita. Ao mesmo tempo que apontam 
para as imagens chamam à atenção da criança dizendo “Olha”, “O que é isto?”, e na 
ausência de resposta, nomeiam e descrevem as imagens e as acções. No caso da criança 
responder, através de gestos, palavras ou onomatopeias, o adulto confirma a sua resposta 
com um reforço positivo: “Muito bem” (Viana & Teixeira, 2002).

Vejamos o exemplo transmitido pelo entrevistado 3:

“Vamos ouvir uma história filho, vem à mamã. O canário amarelo está à janela… 
Piupiupiupiu…Como é que faz o piupiu o canário como é que é? Piupiupiupiu. E o 
gato, onde está o gato? Oh muito bem, aqui. E isto o que é isto? Isto é um limão 
amarelo!”.
Entrevistado 3

Estímulo à memória e à concentração da criança

Contar histórias às crianças é a melhor forma de as ajudar a tornarem-se literadas 
porque contactam, de uma forma descontextualizada, com as principais características 
da língua escrita, para além de aumentarem o vocabulário, a atenção, a concentração e 
construírem as suas primeiras representações sobre a estrutura de uma narrativa (Teale, 
1992).

Com alguma regularidade, as crianças pedem que lhes leiam, repetidamente, as 
mesmas histórias. Essa repetição ajuda-as a antecipar as palavras e as acções, adoptando 
o papel do contador (Viana & Teixeira, 2002).

A diversidade de estímulos e de oportunidades, em torno do livro e da leitura, 
influenciam o desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança, estimulando as suas 
funções mentais, ao nível da memória e da atenção. O entrevistado 2 realça que as 
histórias acalmam a criança e fomentam a sua concentração:

“(...) tenho o hábito de contar histórias antes de ir deitar, o que ele antes não 
conseguia, não conseguia ficar sossegado (…) agora digo vou contar a história e 
ele tudo bem se é para contar a história, ele vai buscar o livro, ele deixa ler e quer 
contar também”.
Entrevistado 2

O entrevistado 1 refere que sempre que deseja captar a atenção da criança, verbaliza 
a lengalenga utilizada nas sessões, uma vez que ao pronunciá-la o filho reage:

“Aquela coisa que vocês começam logo…da lengalenga, do zusca zusca (...), ele 
deve-lhe parecer familiar porque se eu lhe fizer isso, esteja onde ele estiver UPE!!! 
Levanta-se imediatamente (risos). E isso é muito engraçado porque ele deve ir lá 
buscar, ou pelos sentidos ou pelo aquilo que lhe é familiar”.
Entrevistado 1
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A frequência e a qualidade das interacções linguísticas em família e as actividades de 
leitura conjunta (Fernandes, 2005) são determinantes para o desenvolvimento linguístico 
da criança, uma vez que promovem o alargamento do léxico e o conhecimento da sintaxe 
da narrativa (Sim-Sim, 2002). 

O entrevistado 3 refere que a partir das sessões de leitura na biblioteca, a criança 
começou a fazer mais associações entre as palavras e as imagens, tendo maior facilidade 
em identificar os elementos existentes nos livros:

“ (...) acho que houve palavras que ele começou a associar às imagens pelos livros.” 
Entrevistado 3

Caracterização dos entrevistados

Por motivos que se prendem com o direito à confidencialidade dos dados pessoais, 
ocultou-se a identificação dos entrevistados. No entanto, apresentam-se alguns dados 
que se consideram relevantes para contextualizar os seus depoimentos: 

Acção 1 Entrevistado 1 mãe de um menino com 14 meses (Março 2007)

Acção 1 Entrevistado 2 pai de um menino com 21 meses (Março 2007)

Acção 1 Entrevistado 3 mãe de um menino com 19 meses (Março 2007)

Acção 1 Entrevistado 4 mãe de uma menina com 19 meses (Março 2007)

Acção 2 Entrevistado 5 mãe de um menino com 20 meses (Junho 2007)

Acção 2 Entrevistado 6 pai de uma menina com 14 meses (Junho 2007)

Acção 2 Entrevistado 7 mãe de um menino com 23 meses (Junho 2007)

Acção 2 Entrevistado 8 mãe de uma menina com 15 meses (Junho de 2007)

Tabela 11 – Caracterização dos entrevistados das acções 1 e 2

Reflexão final / Conclusão

O laboratório “Dois braços para embalar, uma voz para contar: actividades de leitura 
para pais e bebés dos 9 meses aos 3 anos” tem como objectivo sensibilizar os pais para a 
importância de familiarizar a criança com o livro, muito antes da aprendizagem formal da 
leitura, fomentando a aquisição de comportamentos emergentes de leitura. 

Para que o trabalho da biblioteca surta efeitos a longo prazo no contexto familiar, 
o laboratório foi estruturado em acções, direccionadas para grupos com um número de 
participantes restrito, com características idênticas, durante um determinado período de 
tempo.

A estrutura das sessões e o modo como são dinamizadas são constantemente alvo 
de avaliação, e por conseguinte alteradas e aperfeiçoadas, tendo por base a resposta dos 
pares aos estímulos criados pelos mediadores da leitura.

Os mediadores da leitura não se devem substituir aos pais, antes pelo contrário, devem 
estes ter um papel activo e interventivo, com práticas de leitura conjuntas, estimulando o 
prazer de escutar, de imaginar, de criar e, claro, de aprender em contexto familiar.
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Não sendo ainda possível efectuar uma avaliação geral do projecto, pelo facto de 
estarem em curso duas acções, considera-se que o balanço é positivo. O contacto, desde 
cedo, com os livros promove as relações de afecto e de cumplicidade entre pais e filhos, 
fomenta o hábito de contar histórias e de explorar livros em conjunto. No entanto, muito 
ainda há a fazer.

O campo de actuação e de acção não se deve limitar à biblioteca. É fundamental 
estabelecer laços com outras entidades, de índole cultural e de ensino. Há que envolver 
educadores, animadores, gestores culturais, criando vários tentáculos e campos de 
actuação, de forma a criar uma verdadeira rede de educação e cultura, cuja base está na 
leitura. 
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