
Pe d r o  e  Ti n a

O que significa ter um amigo especial? Ele deve ser igual a nós? A riqueza da diferença é

explorada de maneira bela e simples nesse texto. Pedro e Tina nos mostram como

as características de cada pessoa podem contribuir para melhorar uma amizade.  

O texto trabalha, ainda, a descrição de personalidades e habilidades, explorando

as noções espaciais e a atividade criativa, sempre acompanhado de imagens que

conferem à leitura um ritmo especial.

Antes de ler
Conversar com as crianças sobre as amizades. Somos iguais a nossos amigos? Como são nos-

sos amigos? O que gostamos/não gostamos neles? O que fazemos com nossos amigos?

Se o grupo de crianças não for muito grande,

é possível desenvolver uma atividade

de adivinhação, em  que uma das cri-

anças descreve um amigo e os demais

tentam adivinhar quem ele é.

Ao ler o livro
Apresente o livro, explorando a capa: quem será o Pedro e quem será a Tina? Por

quê? Vale a pena, mesmo com crianças pequenas, comentar que o livro foi escrito

e desenhado pela mesma pessoa, que vive na Austrália,   e que também fez outros

livros. É importante lembrar que, originalmente, o texto foi feito em inglês e

depois alguém o traduziu (reescreveu em português).

Durante  a leitura, é interessante explorar o ritmo marcado pela relação do texto

verbal (escrito) e imagético (desenhos); esse ritmo pode ser definido pela maneira

como usamos a voz e o andamento das palavras. Por exemplo, na primeira página,

ao ler "Cada vez que Pedro tentava desenhar uma linha reta...", podemos prolon-

gar e lentificar a fala em "uma linha reta", como se acompanhássemos Pedro no

desenho da linha, criando uma atmosfera de expectativa no ouvinte. Então, na

página seguinte, podemos ler palavra por

palavra, como sugere o autor quando cria um movi-

mento diferente para a sentença, marcado pela forma

de colocar as palavras no espaço.

Da mesma forma, em outros momentos do enredo, é interessante

estar atento à maneira como o autor dispõe o texto, valoriza

as palavras e utiliza a relação texto/imagem para criar diferentes

atmosferas na história. 

As onomatopeias que encontramos na p. 11 (“splish, splesh, splush”)

também são oportunidades de valorizar a interpretação da leitura,

despertando a criança para o mundo sonoro.

Como o texto não é longo e as imagens são importantes na criação do

sentido da história, ele deve ser lido com calma, mas não artificial-

mente: o ritmo deve respeitar o tempo da criança, para que, enquanto ouve a

história, ela possa buscar referências nas imagens e completar sua interpretação. 

Depois de ler
Podemos realizar diversas atividades a partir da leitura de Pedro e Tina, que
podem ser adaptadas à idade e ao número de crianças no grupo. 

• Ainda explorando o livro, pedir às crianças que prestem atenção às imagens da

capa e depois procurem encontrá-las no livro.

• Criar uma roda de conversa com as crianças, em que todos contribuam na

descrição das características das personagens: como estão vestidas? O que

fazem bem? O que gostariam de fazer? 

• Aproveitando a roda descrita acima, conversar sobre como as crianças se apre-

sentam, o que elas sabem fazer bem, e o que elas poderiam ensi-

nar para o grupo. O professor deve ser hábil para valorizar

pequenas coisas, ou seja, o que a criança manifeste saber fazer,

e incentivá-la a compartilhar com o grupo.

• Aproveite as onomatopeias que o livro apresenta e explore outras

sonoridades. Ao pisar na água, Pedro faz "splish, splesh, splush". E se
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começasse a chover, que som a gente ouviria? E se Pedro fosse andar de moto, que

som faria?

• O que Tina ensinou a Pedro? O texto explora relações espaciais em oposição,

como direita/esquerda; frente/costas; em cima/embaixo. Procure criar brin-

cadeiras (por exemplo, "o mestre mandou" ou jogos de imitação).

• O que Pedro ensinou a Tina? Explore a criatividade de Pedro e, a partir da obser-

vação da figura da casa na árvore, peça às crianças que descrevam a ilustração.

Depois, crie uma situação de redecoração da sala de aula, solicitando às crianças

que façam desenhos para deixar a sala mais bonita e interessante.

Professor
Pedro e Tina nos fala da amizade e, essencialmente, da riqueza que a diferença
proporciona. Assim, por meio desse texto, podemos introduzir e/ou desenvolver

valores como tolerância e respeito. Procure não falar em "defeitos" das crianças,

pois, muitas vezes, elas ainda não fazem esse julgamento e são muito sensíveis ao

juízo dos professores. O mesmo autor traz outros livros interessantes e, da mesma

forma belos, como O Homem Que Amava Caixas, Patrícia e Filhotes de Bolso ,
todos publicados pela Brinque-Book. 

Lucila Pastorello é fonoaudióloga clínica graduada pela USP e mestre  em Semiótica e Linguística
Geral pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP .

Este livro segue 
o Novo Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa

* Para mais informações sobre os Temas Transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ministério da Educação e Cultura, acesse: www.portal.mec.gov.br.
** A Meta do Milênio 2 tem como objetivo atingir o ensino básico universal, ou seja, o ensino de
qualidade para todos e, assim, permitir a formação de adultos alfabetizados e capazes de contri-
buir para a sociedade como cidadãos e profissionais. Para mais informações sobre as Metas do
Milênio, acesse: www.pnud.org.br.

Fazendo histórias, estreitando laços
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PEDRO E TINA
(UMA AMIZADE MUITO ESPECIAL)

Texto e ilustrações: Stephen Michael King
Tradução: Gilda de Aquino
Tema: Amizade, Admiração e Convivência
Tema transversal: Ética
Recomendado a alunos da Educação Infantil
(leitura compartilhada) ao 3O ano (2 a 8 anos) 
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