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Antes da leitura

Quantas vezes já fizemos a per-
gunta: “O que você quer ser quan-
do cres-cer?” E quantas vezes as 
crianças já cansaram de respondê-
-la? 

Esta proposta deve ser feita oral-
mente, com o grupo disposto em 
círculo, para que todos participem. 
Peça para as crianças falarem o 
que pensam sobre crescer (a ár-
vore, o cãozinho, o cabelo, o dese-
jo...) e compreendam, assim, que o 
signifi cado é dado pelo contexto. 
Faça uma rodada de perguntas: 
do que as crianças não gostam 
por serem pequenas e o que mais 
desejam fazer quando crescerem. 
A diversidade de respostas vai ser 
uma revelação pessoal, mostrando 
a liberdade que cada um tem para 
“sonhar ”. O mediador também 
pode contar como encarava essa 

questão na sua infância.

Leitura pelo mediador

O livro será lido para que as 
crianças ouçam a história e criem 
as imagens mentais  ao  se  pro-
jetar  nos  modelos  relatados;  só  
depois  o  livro  vai  ser  relido  e  
mostrado.  O  projeto  gráfico  é  
perfeito:  casa  o  texto  escrito  em  
caixa  alta  (letra  maiúscula  de  
forma),  sempre  de  apenas  uma  
oração,  com uma imagem descri-
tiva que o explica, acrescentando 
outros  elementos  para  que  o  
leitor  saiba  onde,  como  e  quan-
do ocorrem as afirmações de Cla-
ra. Estes são detalhes do espaço e 
das circunstâncias que despertam 
a   atenção   do leitor principiante.  
Durante a leitura pluripartilhada,  
o  mediador deve explorar o texto 
visual para  que  seja  valorizada  a  
linguagem  imagética  dialogan-
-do com o texto escrito.

Página a página

Capa  –  Observá-la,  apontando  
todos  os  seus  componentes.  O  
título  apresenta  a  protagonista; 
descreva-a. Para onde olha o pás-
saro? Vale medir a altura com a 
ajuda de uma escada? Por que o 
animal escolhido foi a girafa? As 
imagens já estão “falando” que Cla-



ra quer ser grande. Que idade você 
acha que ela tem?

Abrindo  o  livro  –  Na  página  de  
rosto,  o  que  ela  está  fazendo?  
Observe  que  a  ilustradora  regis-
tra  o  perfil  de  Clara,  mas  dese-
nha  os  dois  olhos  juntos.  Procu-
re  conhecer  a  obra  de  Picasso  
e  depois  comente  este  recurso,  
utilizado  por  ambos.  (p. 2) Leia 
a dedicatória feita pelos autores 
(a ilustradora também é autora) e 
conheça-os, através de uma rápida 
biografia.  Em seguida vêm os cré-
ditos com dados da editora. Per-
corra com os olhos a imagem, que 
sai de uma cidade grande e vai 
para um lugar calmo, onde Clara 
(também no alto) está junto a uma 
escada (é igual à da capa?). Obser-
ve que ela fica na mesma altura da 
nuvem maior e do pássaro, quan-
-do  começa  a  expor  seus  desejos,  
se  espelhando  nas  diversas  pes-
soas:  (pp.  4  e  5) Mãe – O que esta 
paisa gem nos transmite? Ela está 
correndo? Explique. (p. 6) Pai – Por  
que  ele  estala  os  dedos?  Seria  
um  costume  ou  está  marcando  
o  ritmo?  (p.  7) Tio  –  É  fácil  as-
sobiar?  (p.  8)  Tia  –  Fazer  comidi-
nha  é  uma  brincadeira  apreciada  
pelas  crianças...  imagine  quando  
for  de  verdade!  O  que  mostra,  
na  imagem,  que  a  comida  está  
muito  cheirosa?  Clara  usa  seus  
brinquedos,  mas  ela  veste  duas  

peças  de verdade. Quais? (p. 9) 
Vovô – Como ele é? Parece idoso? 
Justifi  que sua resposta [meda-
lhão no peito e calça boca de sino, 
passo de dança...]. A bola pendura-
da é re-coberta de pedacinhos de 
espelho, que ao girar refl  etem as 
luzes por todo o espaço. Era mui-
to usada nos bailes dos anos 60 e 
70. (pp. 10 e 11) Vovó – Esta ganha 
duas páginas; será que seu papel é 
mais importante para as crianças? 
Comente a imagem, falando sobre 
as avós de hoje. (p. 12) Prima – O 
que ela deve ser? Artista plástica? 
(p. 13) Primo – Quem nunca teve 
um primo palhaço? (p. 14) Vizinho 
– Por que ela tem esta vontade? (p. 
15) Vizinha – Repare no seu modo 
de vestir-se; ela é jovem? Será  que  
Clara  quer  mascar  chiclete  ou  
fazer  bolas  enormes?  Justifi  que  
pela  imagem. (pp. 16 e 17) Irmão – 
Além de mergulhar, o que o irmão 
também sabe fazer? (p. 18) Profes-
sora – Como é bom ouvir histórias! 
O que mostra isso na imagem? Há 
alguém com medo? Por quê? (p. 
19) Cachorro – Aponte na imagem 
tudo que mostre a velocidade do 
cão. De quem é um pedaço de 
mão? Explique. O que significa o 
nome do cão escrito como está? 
(p. 20) Gato – Fale sobre esta cena. 
(p. 21) Qual a diferença entre sorrir, 
rir e gargalhar? A imagem exagera 
nos traços da boca para  enfatizar  
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o  gesto.  Isso  ela  também  quer  
fazer.  De  quem  seriam  as  fotos  
nos  quadros? (pp. 22 e 23) Até aqui 
Clara falou sobre os modelos que 
quer imitar, mas agora ela diz “como” 
quer ser e aí a história se fecha com 
a ilustração da capa. (p. 24) Só assim 
ela pode crescer mais depressa. Seu 
companheiro de sempre apresenta 
o fim da história. Quantas vezes ele 
aparece no livro?
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