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autora Ana Maria Machado

ilustradora Maria Eugênia

coleção Barquinho de Papel

editora Ática

formato 19 x 22 cm

número de páginas 24

faixa etária sugerida 6/7 anos

roteiro de leitura

JECA, O TATU

exploração contribui significativamente 
para que os leitores comecem a construir 
imagens mentais do personagem da 
história e façam um levantamento de 
hipóteses a respeito do texto que será lido.

antes de ler o livro

É importante destacar que as atividades 
sugeridas neste roteiro podem ser 
realizadas em diferentes dias, dependendo 
da idade e da capacidade de concentração 
e de envolvimento de cada aluno leitor.

a) atividades de preconhecimento/
contextualização do tema

1. Antes de começar a leitura do livro, 
apresente imagens de tatus para as 
crianças e comece a explorar as ideias 
que elas têm a respeito desses animais, 
perguntando: 
> Quem conhece esses animais?
> O que sabem sobre eles?
> Onde os tatus costumam viver?
> Se vocês construíssem uma história que 
tem como personagem um tatu, que nome 
dariam a ele?

2. Converse com as crianças sobre alguns 
hábitos curiosos desses mamíferos. Essa 

O tatu é um mamífero que possui 
uma espécie de carapaça (armadura) 
que cobre e protege seu corpo. Cava 
buracos no solo, usando suas unhas 
fortes e afiadas, para construir sua 
toca. Um ou mais tatus habitam uma 
mesma toca. Muitas espécies de tatu 
possuem hábitos noturnos: ficam na 
toca durante o dia e saem à noite 
para procurar alimento.

B) atividade de familiarização com o livro

1. Apresente às crianças o livro Jeca, o 
Tatu. Proponha que manuseiem o volume, 
observem as informações da capa, das 
orelhas e da contracapa, relatando dados 
que identifiquem a obra que será lida, como:
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Título do livro: JECA, O TATU
Autora: ANA MARIA MACHADO
Ilustradora: MARIA EUGÊNIA
Coleção ou série: BARQUINHO DE PAPEL
Editora: ÁTICA

Explique a função de cada item. Mostre  
onde estão o nome da cidade da editora,  
o número da edição e o ano da publicação. 
A familiarização com a ficha técnica do  
livro leva as crianças a entender melhor  
o que são informações bibliográficas e 
ajuda na sua formação como leitores. 

2. Continue o levantamento dos 
conhecimentos prévios do grupo, 
estimulando-o a refletir sobre a história 
que será lida. Pergunte:
> O que será que a autora Ana Maria 
Machado irá contar sobre Jeca, o tatu?
> O que Jeca viverá nesta história?

resenha do livro

Jeca, o tatu, vivia triste. Como morava 
sob a terra, não conhecia novidades 
nem tinha histórias para contar aos 
outros bichos, que se reuniam todas as 
tardes para narrar o que tinham visto 
ou vivido durante aquele dia. Porém, 
um dia, Jeca entrou num carro parado 
na estrada e acabou sendo levado 
para a cidade. Surpreendeu-se ao ver 
como a paisagem – em cima e embaixo 
da terra – era diferente daquela da 
mata. Depois da vivência pela cidade, 
foi jogado num caminhão por uma 
escavadeira e despejado num aterro 
perto da mata, para onde voltou.  
Jeca agora era feliz. Todas as tardes 
os bichos se reuniam na clareira para  
ouvir suas aventuras na cidade.

Temas: ampliação de horizontes / vida 
rural x urbana.

3. Retome com os alunos a ideia de 
coleção e leia com eles os nomes dos 
outros livros  que estão na orelha da 
contracapa. Pergunte:
> Alguém já leu algum dos livros da coleção 
Barquinho de Papel, de Ana Maria Machado? 

É interessante relacionar o livro com outros 
da autora já lidos para os alunos. Isso 
é importante para que eles conheçam 
marcas da escritora e construam 
conhecimento sobre o seu perfil.

biografia da autora

Ana Maria Machado nasceu em 1941, 
no Rio de Janeiro, e tem três filhos. 
Com doutorado em Letras, trabalhou 
como professora universitária, jornalista, 
radialista, artista plástica e foi dona  
de uma livraria especializada em obras 
para crianças. Tem mais de cem livros 
publicados no Brasil e obras traduzidas 
em mais de 18 países. Criou suas 
primeiras histórias para a revista  
Recreio, em 1969. Ganhou seu primeiro 
prêmio, João de Barro, em 1977,  
com História meio ao contrário. 
É uma escritora consagrada no Brasil 
e no exterior: ganhou o Hans Christian 
Andersen, prêmio mundial de literatura 
infantil. Em 2003, foi eleita para  
a Academia Brasileira de Letras.  
Para saber mais sobre a autora, veja  
o site www.anamariamachado.com

4. Depois, chame a atenção para a capa 
do livro e pergunte: 
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> O que podemos perceber na ilustração? 
> Olhando a imagem do tatu Jeca, como 
podemos caracterizá-lo?
> Se observarmos a expressão dos 
outros animais que estão na capa deste 
livro, podemos afirmar que eles têm 
características semelhantes às de Jeca?
 
Durante a exploração dos recursos 
expressivos da capa (imagens, expressões 
fisionômicas dos animais, aspectos 
cromáticos), é importante intervir para  
que os alunos observem as expressões  
do tatu e dos outros animais e apresentem 
ideias acerca da história. Por exemplo: 
> O tatu está com o corpo dentro 
do buraco, com a cabeça apoiada  
nos braços e com o olhar desanimado.  
Os outros bichos estão rindo. O que  
estará ocorrendo entre eles?
> O nome da ilustradora é Maria Eugênia. 
Algum de vocês já tinha lido livro ilustrado 
por ela?

personagem da história. Talvez algum aluno 
já tenha escutado falar do personagem  
Jeca Tatu, criado pelo escritor Monteiro 
Lobato. Nesse contexto, apresente essa 
curiosidade e reflita com os alunos sobre  
a possibilidade de a autora ter utilizado  
essa referência lobatiana para criar o nome 
do personagem de sua história.

biografia da ilustradora

Maria Eugênia é a ilustradora deste 
livro. Ela nasceu na cidade de São Paulo 
e é formada em Direito, mas na hora  
de escolher a profissão preferiu  
trabalhar com pintura e ilustração. 
Começou a carreira de ilustradora em 
1991. Desde então, já são mais de 60 
livros para crianças e adultos. Recebeu 
prêmios no Brasil e no exterior, como 
o Bologna Ragazzi Award, da Itália, em 
2001, e o White Ravens, de Munique, 
Alemanha, em 2004. Maria Eugênia 
também ilustra jornais e revistas.

Jeca Tatu é um personagem criado 
pelo escritor Monteiro Lobato. Era um 
caboclo descuidado, magro, andava 
descalço, não se preocupava com a 
higiene, estava sempre desanimado 
e cansado. Morava no mato em uma 
casinha também descuidada, com 
a mulher e vários filhos. Tinha uma 
pequena plantação, mas não tinha 
vontade de trabalhar. Um dia, com 
a ajuda de um médico que visitava 
o lugarejo, Jeca descobriu que seu 
problema não era de preguiça como 
diziam, e sim de saúde. Curado, 
passou a viver a vida com entusiasmo.

5. Além de curiosidades sobre o “tatu 
animal”, informe às crianças acerca 
da escolha do nome “Jeca” para o 

durante a leitura do livro

Bate-papo soBre a história

Na leitura compartilhada, faça algumas 
interrupções em momentos estratégicos 
do texto, formulando perguntas que gerem 
suspense sobre possíveis acontecimentos 
da história e ajudem o leitor a compreender 
melhor a obra, abrindo a possibilidade de  
a criança fazer relações com sua vida e  
com outras histórias. 

Iniciar a leitura do livro em roda 
1. O narrador, nas pp. 2-3, diz que a 
história começou na mata e informa ao 
leitor que os bichos costumavam se reunir 
na clareira para contar as novidades do dia. 
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Pergunte às crianças:
> Vocês conhecem matas que ficam 
próximas de cidades? 
> Quais são os primeiros sinais de quando 
estamos saindo de uma cidade e entrando 
numa mata? 
> Quando podemos ter certeza de que 
chegamos numa cidade? 

Essa reflexão inicial permitirá uma melhor 
compreensão por parte das crianças da 
cena em que Jeca encontra a cidade.

2. Mostre as pp. 4 a 7 e proponha que 
os alunos observem e reflitam acerca das 
ilustrações antes de continuar a leitura do 
texto verbal: 
> O que vocês percebem nessas 
ilustrações? O que é que eles estão 
fazendo? 
> Como podemos ter certeza de que eles 
estão conversando? Quais expressões 
indicam isso ao leitor? 
> Sobre o que será que eles estão 
conversando? Quais serão as “novidades 
do dia” para eles?

o que as crianças disseram com as falas 
dos animais:
> Por que será que ver seres humanos 
é novidade para esses bichos?  
> O que os humanos estavam fazendo? 
> Por que o coelho disse, na p. 5, 
“Vi os dois fazendo uma fogueira para 
cozinhar. E nem precisei sair de casa...”?

4. Nas pp. 8-9, Jeca, dentro do 
buraco, demonstra tristeza por não  
ter novidades para contar. Questione  
as crianças: 
> Olhando para essa ilustração, podemos 
saber como Jeca se sente?  
> Por que será que ele está assim? 
> O que vocês acham que ele poderia 
fazer para sair dessa situação? 

5. Leia o texto verbal das pp. 8-9 
e pergunte:
> E agora? Jeca viu um carro! O que 
vocês acham que o tatu vai fazer? O que 
vai acontecer com ele? 

6. Nas pp. 10-11, o tatu pula dentro de 
uma cesta que estava no carro e vai parar 
na cidade. Proponha: 
> Agora que sabemos o que Jeca fez, 
podemos saber como ele estava se 
sentindo? Em que parte desses trechos 
podemos encontrar informações sobre  
os sentimentos dele? 

Se for necessário, releia os trechos  
dessas duas páginas citadas. A proposta  
é fazer com que os alunos percebam  
as frases “Todo animado com o passeio.  
Com o coração batendo forte: cutum, 
cutum, cutum...”, reflitam sobre os  
efeitos de sentido dessas construções  
e compreendam a ideia de que o tatu  
ficou animado com a possibilidade  
de viver algo diferente.

Aqui, a ilustração tem papel 
marcante. Alguns animais estão 
com as bocas/bicos e braços 
abertos. Outros estão sentados, 
apoiando as mãos no queixo, em 
sinal de atenção ao que está sendo 
dito. Portanto, nessas ilustrações, 
os animais estão demonstrando 
movimentos e marcas da oralidade. 
O questionamento acerca do papel 
das ilustrações na narrativa é de 
fundamental importância para  
a formação do leitor.

3. Depois de ouvir as considerações dos 
alunos, continue lendo o texto e confronte 
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7. Leia a p. 12. Aproveite a pergunta 
feita pelo próprio narrador: 
> Vocês sabem mais alguma diferença 
entre cidade e campo? 
> Como vocês acham que o Jeca 
se sentiu diante de tantas novidades? 
> O que ele vai fazer agora que está 
na cidade?

8. Nas pp. 14-15, Jeca encontra um rato 
no subsolo, com quem inicia conversa. 
Lance mão de mais intervenções para 
aproximar os alunos da narrativa: 
> O que vocês observam nessa cena? 
> Qual o papel do rato nessa parte 
da história? Por que ele confunde Jeca 
com um ratão?
> Por que será que o narrador na p. 17 
diz que o rato riu um riso “rouco”? 
> Qual outro animal, além do rato, 
vocês acham que combinaria com  
essa parte da história? Vocês  
conhecem outros animais que vivem  
nos bueiros? 

9. Mostre a ilustração das pp. 18-19. 
Está acontecendo algo muito sério. 
> O que vocês acham que é? O que a 
expressão facial do tatu está sugerindo?
 
Depois de levantar as hipóteses dos 
alunos, leia o texto verbal e pergunte:
> Onde Jeca vai parar dessa vez?

10. Continue a leitura das pp. 20-21. 
A escavadeira leva o tatu para um  
aterro e, de lá, ele avista a mata  
e fica muito feliz. Questione:
> Por que será que Jeca ficou tão 
feliz em voltar para casa se estava  
tão triste quando saiu? O que mudou  
na vida dele?

depois da leitura

a) hora do deBate

Introduza questões para que a classe reflita 
sobre alguns momentos da obra. Some 
outras questões que possam fazer a ligação 
entre a história e o universo do aluno, sua 
imaginação e realidade, suas experiências  
e seus sonhos. Algumas sugestões:  

1. Depois da leitura, deixe o livro circular 
na roda para que os alunos possam 
manuseá-lo, olhar as ilustrações bem  
de perto e trocar ideias com os colegas.

2. Converse com os alunos para saber 
das suas impressões sobre a história:
> Qual parte mais gostaram?
> O que julgaram pouco interessante?
> Será que Jeca precisava ir até a cidade 
para descobrir coisas novas? O que vocês 
acham?
> Algum de vocês já se sentiu como 
Jeca, sem novidades para contar  
aos amigos? 

3. Sugira uma reflexão sobre a relação entre 
os homens, os animais e as matas hoje:
> Por que encontramos, nas cidades, 
animais que deveriam estar nas matas?  
O que pode estar acontecendo? 
> Nas pp. 18-19, aparece uma escavadeira. 
Será que uma nova construção seria feita 
naquele lugar? 

“Cutum, cutum, cutum” é uma 
expressão que se repete para imitar 
o som das batidas do coração. 
Esse tipo de palavra se chama 
onomatopeia e pode reproduzir 
sons de animais – “miau”, “cocoricó” 
–, de objetos – “fom-fom”, “tique- 
-taque”, de reações humanas –  
“há-há-há”, “buá”...
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> Por que será que a mata estava tão perto 
da cidade? O que vai acontecer com a 
mata se a cidade continuar a crescer?

B) atividades de reconhecimento  
dos elementos da narrativa

O entendimento da turma com relação 
aos elementos da narrativa pode ampliar 
as referências, auxiliar na interpretação da 
história e na criação de novos significados.  
Algumas sugestões de pergunta:

1. Se um de vocês fosse contar esta 
história para algum amigo, quem seria  
o narrador? E como ela seria contada,  
no presente ou no passado?

personagens

> Jeca, o Tatu: é o personagem 
principal da história. Um tatu que vivia 
triste e desanimado, sem ter nenhuma 
novidade para contar para os outros 
animais. De repente, vive uma incrível 
aventura e aprende muitas coisas. 
> Rato: encontra o tatu em um bueiro 
e ensina para ele como funcionam as 
coisas embaixo da cidade. 
> Jabuti, Macaco, Coelho, Papagaio: 
alguns dos animais que se reuniam  
na clareira para contar as novidades  
do dia.

2. Nas ilustrações, aparecem bichos que 
não falam, mas participam da história, 
como pato, tucano, tartaruga, sapo...  
Quais são os personagens que têm suas 
falas registradas no texto?

narrador, linguagem, 
tipo de discurso e  
tempo da narrativa

A história é contada em terceira pessoa, 
o narrador sabe tudo o que aconteceu, 
quer dizer, é onisciente, mas não 
participou dos acontecimentos. 
Na narrativa, predomina o uso da 
linguagem formal, embora o narrador 
apresente, nas falas dos personagens, 
marcas de informalidade, como na  
p. 14: “– Puxa! Que ratão monstro!”.  
A autora faz, ao longo do texto, uso do 
discurso direto, quando os personagens 
falam, como na p. 4: “– Não fui para 
aquelas bandas – disse o Macaco.”;  
e indireto, como na p. 19: “De repente, 
ele sentiu uma coisa esquisita. Até 
parecia que a terra estava tremendo...”.
O narrador utiliza o tempo pretérito 
para contar a história, como na p. 3: 
“Toda esta história começou naquela 
mata...”. Mas, nos diálogos, o tempo 
presente se mistura com o pretérito, 
como na p. 4: “– E sabem o que eu vi?”.

c) atividade de criação

Proponha que as crianças, em grupos, 
façam um desenho sobre o que elas acham 
que Jeca poderia encontrar/vivenciar 
na cidade caso ficasse mais tempo nela. 
Relembre antes os costumes desse animal 
e as características das cidades. Esses 
desenhos podem ser fixados no mural 
da sala para depois cada grupo criar 
oralmente para a classe, a partir de cada 
desenho, uma nova aventura de Jeca  
na cidade.


