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para todos e, assim, permitir a formação de adultos alfabetizados e capazes de contribuir para a sociedade como 
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8 metas do milênio
Pelo desenvolvimento sustentável

Foi Assim! Não foi assim, não!  
Não foi assim, não!
Autora e ilustradora: Kathrin Schärer
Tradução: José Ferres Sabino
Temas: comunicação, comportamento e 
brincadeiras
Temas transversais: Ética e Pluralidade 
Cultural.
Recomendado a alunos da Educação Infantil 
(leitura compartilhada) ao 4o ano (2 a 9 anos).

Depois da leitura
Proporcione aos leitores um momento de reflexão. Use a frase: quando um não quer, dois 

não brigam.
Aproveite para promover o espírito de cooperação, no grupo. Fale de convivência e da 

mensagem do livro: brincar é muito melhor do que brigar. Quem conversa, sabe o que o outro 
está sentindo. É preciso aprender a ouvir.

Mesmo que apareça uma briguinha, a última frase do livro tem razão:

... Apesar dos pesares, brincar junto é sempre mais gostoso.

Fazendo hist�rias, estreitando la�os
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Este livro segue o 
Novo Acordo Ortográfico da 
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A Verdade de Cada um...

“Quem conta um conto, aumenta um ponto.”
Toda vez que uma história é narrada, alguma coisa é acrescentada.
Isso porque um fato qualquer tem muitos modos de ser visto e mil maneiras de ser 

interpretado. Afinal, somos todos iguais, mas muito diferentes.
A verdade não é a mesma para todo mundo. Às vezes, todos têm razão. Qualquer adul-

to sabe disso. A criança não.
O universo infantil lida com outra realidade, mais imediata, emocional e também vivida 

no plano físico, das perdas e danos e muitas vezes tem o sabor da injustiça.

Foi assim! Não foi assim, não! Não foi assim, não!

É uma excelente história que, através das peripécias de alguns animais da floresta, es-
clarece um verdadeiro enigma para as crianças:  não há a verdade absoluta, mas existe, sim, a 
verdade de cada um. E conclui que é só conversando que todo mundo se entende.

A hist�ria de Kathrin Schärer

A autora é experiente e talentosa, com vários livros pu-
blicados. Conhece bem o universo das crianças pequenas. 
Neste livro, usou a criatividade para abordar uma realidade 
bem presente no desenvolvimento infantil. Na escola, no 
parquinho ou em casa, todos nós já vimos uma cena assim: 
um grupinho de meninos ou meninas brinca tranquilo. De 
repente, tudo que era divertido, acaba em choradeira e 
agressão. Depois do susto, da confusão, todos voltam a 
encontrar outras formas de brincar para crescer e ser feliz.

Com frases curtas, ilustrações originais de um texugo, 
uma raposa um urso e um esquilo atrevido, Kathrin dá o 
seu recado e chega ao coração das crianças com humor 
e alegria.

Comece pelas ilustra��es

Vale mais uma imagem do que mil palavras, nem sempre 
é verdade, mas as ilustrações deste livro convidam à leitura.

Junto com as crianças, comece por procurar o caminho das pedras, observe como elas 
aparecem ao abrir o livro. Sozinhas contam uma história, mesmo sem palavras. Vire as pá-
ginas. Observe os troncos. Veja como são diferentes uns dos outros, desenhados a lápis. É 
uma boa ideia contar quantos eles são.

Preste atenção na expressão viva dos olhos dos animais. Eles transmitem emoção e 
sentimentos.

Finalmente, na p. 21, o esquilo está riscando garatujas para registrar a história, no chão. 
É a história contada dentro da mesma história, em outra linguagem. Uma travessura genial 
na arte de ilustrar que a Kathrin sabe fazer muito bem. Volte às páginas, descubra mais 
detalhes. Invente brincadeiras.

Ler e reler pausadamente

A história é simples, contada em quatro tempos: as frases introduzem os narradores 
separadamente. O fato é o mesmo contado primeiro pelo texugo, depois pela raposa, pelo 
urso e pelo esquilo.

Leia de uma só vez. Releia pausadamente, com a participação dos leitores. Vá perguntan-
do para eles:  quem tem razão? Quem começou a briga? Quem mordeu a perna do texugo? 
Quem mudou de brincadeira?

Um momento divertido que proporciona a avaliação da compreensão do texto, sem 
interromper a leitura e o prazer de estarem jun-
tos, falando do que aconteceu na história.

Sugestão de atividades

1 – Vamos desenhar: deixe todos bem à von-
tade. Pergunte: como é a cara do seu texugo? 
Ou da sua raposa?

2 – Faça um teatrinho: com fantasias de pa-
pel cada criança vestirá uma das quatro perso-
nagens. E inventará o seu próprio diálogo.

3 – Brincadeiras coletivas: faça uma roda, 
mande a mensagem de um para o outro como 
num telefone sem fio. O último entrará no 
meio da roda e dirá o que ouviu. Confira se é a 
mesma do início.

Faça um jogral: cada criança vai ler uma frase 
do livro. No final, monte um mural na sala.


