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Índio eu não sou 

 

Não me chame de “índio” porque 

Esse nome nunca me pertenceu. 

Nem como apelido quero levar 

Um erro que Colombo cometeu. 

 

Por um erro de rota 

Colombo em meu solo desembarcou 

E no desejo de às Índias chegar 

Com o nome de “índio” me apelidou. 

 

Esse nome me traz muita dor 

Uma bala em meu peito transpassou 

Meu grito na mata ecoou 

Meu sangue na terra jorrou. 

 

Chegou tarde, eu já estava aqui 

Caravela apertou bem ali 

Eu vi  “homem branco” subir 

Na minha Uka me escondi. 

 

Ele veio sem permissão 

Com a cruz e a espada na mão  

Nos seus olhos, uma missão 

Dizimar para a civilização. 

 

“Índio” eu não sou. 

Sou Kambeba, sou Tembé, 

Sou Kokana, sou Sateré, 

Sou Pataxó, sou Baré, 

Sou Guarani, sou Araweté, 

Sou Tikuna, sou Suruí, 

Sou Tupinambá, sou Tukano. 

Resisto com raça e na fé. 

 

(Márcia Wayna Kambeba, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho dissertativo, intitulado “As vozes das crianças sobre o livro de literatura infantil 

com temática indígena: entre o verbal e o visual”, tem como objetivo investigar as possíveis 

contribuições do livro de literatura infantil com temática indígena na formação de leitores 

escolares. Os objetivos específicos são: investigar livros de literatura infantil com temática 

indígena e seu projeto gráfico; conhecer as respostas das crianças ao livro de literatura infantil 

com temática indígena; identificar o horizonte de expectativas sobre o indígena antes e depois 

das sessões de leitura. Entende-se por livros de literatura infantil com temática indígena as obras 

literárias que tematizam sobre aspectos das histórias e culturas dos povos indígenas do Brasil. 

Incluem-se as produções indígenas, que são aquelas de autoria indígena, e as indigenistas, livros 

escritos por pessoas não indígenas. Defende-se a presença dessas obras na escola como um 

caminho para discutir a temática indígena de forma atualizada, colaborando com a 

implementação da Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, que estabelece como obrigatório o 

estudo da temática indígena nas instituições de ensino. Tomou-se como referencial teórico os 

estudos de Freire (2011), Martins (2006) e Smith (1989), para refletir sobre leitura; Amarilha 

(2009), Coelho (2000), Culler (1999), Compagnon (2009), Jauss (2002) e Zilberman (1989), 

sobre a literatura e a estética da recepção; Hendel (2006), Moraes (2008), Dondis (2015) e Lins 

(2003), sobre ilustração e projeto gráfico; Bonin (2009, 2008), Graúna (2013), Thiel (2012) 

sobre a literatura com temática indígena. Realizou-se uma pesquisa qualitativa com intervenção 

pedagógica. As sessões de leitura aconteceram em uma escola pública da Zona Norte de 

Natal/RN, Brasil. Compõem o corpus literário as obras: A boca da noite (2016), de Cristino 

Wapichana e ilustrações de Graça Lima; A mulher que virou urutau (2011), de Olívio Jekupé e 

Maria Kerexu, ilustrado por Taísa Borges; Cobra-grande: histórias da Amazônia (2008), de 

Sean Taylor e ilustrações de Fernando Vilela; Histórias de índio (2016), escrito por Daniel 

Munduruku e ilustrado por Laurabeatriz; e Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da minha 

memória (2005), de Daniel Munduruku e ilustrações de Rogério Borges. Participaram das nove 

sessões de leitura 25 sujeitos, com faixa etária entre 10 e 13 anos, de uma turma de quinto ano 

do ensino fundamental. As sessões foram organizadas de acordo com a metodologia de 

andaimagem (GRAVES; GRAVES, 1995), em que se buscou ler as obras de literatura com 

temática indígena considerando texto verbal e os componentes do projeto gráfico tais como a 

capa, os paratextos, a tipografia e as ilustrações. Para a coleta de dados, recorreu-se à 

observação participante, ao diário de campo, às gravações das sessões de leitura em vídeo e às 

entrevistas semiestruturadas com os sujeitos, gravadas em áudio. Os resultados do estudo 

apontam que, para ler as obras de literatura infantil com temática indígena, é necessário 

considerar o texto literário e o projeto gráfico do livro, uma vez que os componentes do projeto 

gráfico contribuem para a compreensão da obra. A investigação também evidenciou que a 

leitura desses livros pode promover a reflexão sobre estereótipos, bem como o conhecimento 

da cultura de diferentes povos indígenas brasileiros. Os sujeitos da pesquisa desconheciam essas 

produções, o que revela a presença incipiente dessas obras na sala de aula. A investigação 

reafirma a importância da literatura infantil com temática indígena para o maior conhecimento 

das culturas indígenas e, também, a importância de considerar a linguagem verbal, visual e 

plástica na leitura dessas obras.  
 

Palavras-chave: Literatura infantil. Temática indígena. Projeto gráfico. Formação de leitores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation, entitled “Children’s voices on the children’s literature book with na 

indigenous theme: between the verbal and visual”, aims to investigate the possible contributions 

of the children’s literature book with indigenous themes in the training of school readers. The 

specific objectives are: to investigate children’s literature with na indigenous thematics and 

their graphic design; know the children’s responses to the children’s literature book with an 

indigenous thematic; identify the horizon of expectations about the indigenous people before 

and after the reading sessions. It’s understood by children’s literature with indigenous themes 

and literature Works that focus on aspects of the history and culture of the indigenous people 

of Brazil. It’s included as indigeonus productions the ones which are from indigenous 

authorship, and indigenists, books written by non-indigenous people. We defend the presence 

of children’s literature books with indigenous themes at school as a path to discuss the 

indigenous theme in an updated way, collaborating with the implementation of the Law nº 

11.645, of March 10, 2008, which establishes the study of the indigenous theme as mandatory 

in educational institutions. It was used as a theoretical reference of Freire (2011), Martins 

(2006) and Smith (1989), to reflect about Reading; Amarilha (2009), Coelho (2000), Culler 

(1999), Compagnon (2009), Jauss (2002) and Zilberman (1989), about the literature and 

aesthetics of reception; Hendel (2006), Moraes (2008), Dondis (2015) and Lins (2003), about 

illustration and graphic design; Bonin (2009; 2008), Graúna (2013), Thiel (2012), about 

literature with na indigenous thematic. It was carried out a qualitative research with a 

pedagogical intervention. The reading sessions happened in a public school in the North Zone 

of Natal/RN. It’s part of the literary corpus the Works: A boca da noite (2016), by Cristino 

Wapichana and illustrated by Graça Lima; A mulher que virou urutau (2011), by Olívio Jekupé 

and Maria Kerexu, illustrated by Taísa Borges; Cobra-grande: histórias da Amazônia by Sean 

Taylor and illustrated by Fernando Virela; Histórias de índio (2016), written by Daniel 

Munduruku and illustrated by Laurabeatriz; and Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da 

minha memória (2005), by Daniel Munduruku and illustrated by Rogério Borges. Twenty-five 

subjects participated in the nine Reading sessions, aged between 10 and 13 years old, from a 

Year 5 classroom of the elementary school. The sessions were organized according to the 

methodology of scaffolding (GRAVES; GRAVES, 1995), in which it was tried to read the 

books of literature with an indigenous theme, considering verbal text and the components of 

graphic project such as the cover, the paratexts, the typography and illustrations. For data 

collection, it was used participant observation, the field diary, the recordings of the reading 

sessions on vídeo and semi-structured interviews with the subjects, recorded on audio. The 

results of the study shows that, in order to read children’s literature books with an indigenous 

theme, it is necessary to consider the literary text and the graphic design of the book, since the 

components of the graphic design contributes to the comprehension of the book. The 

investigation also highlighted that the reading of these books might promote reflection about 

the stereotypes, as well as the knowledge about the culture of diferente Brazilian indigenous 

people. The research subjects were unaware of these productions, which reveals the incipient 

presence of their books in the classroom. The investigation reaffirms the importance of 

children’s literature with na indigenous theme for greater knowledge of considering verbal, 
visual and plastic language when reading these books. 

 

Keywords: Children’s Literature. Indigenous theme. Graphic project. Training of readers. 
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1 PALAVRAS INICIAIS 

 

O dia deu em chuvoso 

na geografia do poema. 

Um corpo virou cinzas 

um sonho foi desfeito 

e mil povos proclamaram: 

- Não à violência! 

A terra está sentida 

de tanto sofrimento. 

[...] 

Nos quarteirões 

dobrando a esquina 

homens e mulheres 

idôneos, cansados 

a lastimar o destino 

de esmolar o direito 

dos tempos madrugados. 

Graça Graúna 

 

No poema que abre esta seção, Graça Graúna evidencia a luta contínua dos 

indígenas, luta essa que ainda se faz presente nos dias atuais. A autora enuncia a exploração 

e a negação de direitos que há muito tempo lhe foram tirados. Antes da chegada dos 

portugueses, diversos povos indígenas viviam na terra que um dia se chamaria Brasil, mas 

esse encontro só resultou em exploração, escravização, catequese e extermínio de diversos 

povos indígenas.  

Sobre isso, Ribeiro (2015, p.25) afirma que “Embora minúsculo, o grupelho 

recém-chegado de além-mar era superagressivo e capaz de atuar destrutivamente de 

múltiplas formas”. O conflito se deu em vários níveis: no biótico, por causa das doenças 

trazidas pelos portugueses; no ecológico, que se dava pela disputa de território e das 

riquezas da terra para diversos usos; e no econômico e social, devido à escravização dos 

indígenas.  

Essa relação entre o invasor e os povos indígenas sempre foi opressora para os 

indígenas, pois suas crenças, opiniões e culturas não eram consideradas; ao contrário, 

quiseram que essas pessoas adotassem as visões e os costumes dos portugueses. Entretanto, 

os indígenas não aceitaram a situação de modo passivo. Lutaram de diversas formas 

possíveis e hoje continuam lutando, impondo suas vozes para combater visões 

estereotipadas e preconceitos que perduram até os dias atuais e para valorizar as identidades 

indígenas que vivem no Brasil atual.  

Mais recentemente, na segunda metade do século XX, os indígenas começaram 

a produzir e divulgar suas produções artísticas, configurando-se uma das formas de combate 
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à discriminação e de divulgação de suas culturas. Dentre elas, é possível citar o livro de 

Literatura Infantil com Temática Indígena (LITI), objeto que articula texto e imagens, 

tornando-se uma forma de resistência, lugar de novas possibilidades, de divulgação das 

histórias, culturas e identidades indígenas.  

Alguns pesquisadores (BONIN, 2008, 2012; MARTINS, 2013) consideram que 

a LITI sempre existiu, pois a cultura ameríndia era divulgada por meio da oralidade, da 

contação de histórias e de outras artes entre eles próprios. Entretanto, quando se fala em 

produções escritas, os estrangeiros foram os primeiros responsáveis por registrar a presença 

do indígena na literatura, descrevendo o que acreditavam ver e o que pensavam com base 

em suas próprias crenças e seus valores.  

Muitas dessas descrições – o indígena como o bom selvagem, o exótico, aquele 

que precisava de salvação, o inocente – contribuíram para a construção de imagens 

estereotipadas, além de extinguir toda a diversidade desses povos, que foram tratados como 

um só. Esses estereótipos já vêm sendo questionados pelos próprios indígenas, e um desses 

meios é a literatura indígena. 

Em 1990 começou um novo movimento de produção de livros de literatura de 

autoria dos próprios indígenas, e essa literatura, antes oralizada, passou a ser registrada 

também por meio da escrita. Assim, os costumes, a cultura e a arte de diversos povos 

indígenas passaram a ser representados nas palavras e no projeto gráfico dos livros. Silveira 

e Bonin (2012, p.332) defendem que nessas obras “parece se identificar certo esforço em 

problematizar uma imagem genérica de índio, de um lado, e em estabelecer outros cenários 

a partir dos quais as crianças possam vislumbrar o dinamismo das culturas indígenas, de 

outro”. Dessa forma, escritores indígenas, representantes de várias etnias, contam suas 

histórias que, por muito tempo, foram apresentadas pelos olhos do outro, colocando em 

xeque o mito do bom selvagem e outros estereótipos e preconceitos.  

Mesmo com essa gama de produções, e com a Lei nº 11.645, de 10 março de 

2008, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, tornando obrigatória a inclusão 

no currículo da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas instituições 

pública e privada, do ensino fundamental ao médio, a instituição escolar continua 

divulgando ideias estereotipadas acerca dos indígenas. Dessa forma, ainda é possível 

encontrar livros didáticos, por exemplo, que se referem a esses povos apenas no passado, 

como se fosse um só povo sem diferenças culturais, ou referindo-se a essas pessoas apenas 

no contexto da aldeia.  
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De acordo com a lei, deverão se constituir como conteúdo programático os 

aspectos da cultura e história dos povos indígenas e africanos, destacando a história “[...] 

dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 

formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil” (BRASIL,  2008). Acredita-se que a 

presença da LITI pode contribuir com a implementação dessa lei e a possibilidade de 

discussão da temática indígena de forma atualizada. 

O LITI pode ser um meio para contrapor equívocos, questionar estereótipos e 

apresentar uma visão mais contemporânea desses povos. Além disso, pode ser uma forma 

de conhecimento da história e presença dos indígenas na formação da nação, de acesso à 

diversidade cultural.  

Entende-se por literatura infantil com temática indígena os textos literários que 

têm como público-alvo as crianças e que tematizam e valorizam os aspectos das culturas, 

das histórias, das crenças, dos estilos de vida e das cosmovisões dos diversos povos 

indígenas do Brasil, incluindo-se obras escritas por indígenas e não indígenas.  

Dentre essas produções, há tanto aquelas que valorizam e evidenciam 

características singulares dos povos indígenas, quanto textos intitulados de literatura, mas 

cuja intenção é passar uma moral ou ensinar valores, com características didáticas e 

pragmáticas. É comum encontrar livros que contam como é uma aldeia, a divisão de 

trabalho para homens, mulheres e crianças, as comidas comuns entre determinado povo 

(como mandioca, vegetais, frutas e peixes), o banho no rio, a relação com animais e a 

natureza, entre outros. Esses livros, categorizados de literatura infantil por aqueles que os 

vendem, nem sempre são realmente literatura, mas tem a função de apresentar uma aldeia 

e a cultura de alguma etnia, sendo informativos.  

Cademartori (2010) advoga que, mesmo entre tantas produções que se chamam 

de literatura sem o ser, é possível identificá-las a partir de algumas características como, 

por exemplo, o uso de linguagem estética e lúdica, o jogo com o som e o sentido das 

palavras. Nas palavras da autora,  

 

As obras infantis que respeitam seu público são aquelas cujos textos têm 

potencial para permitir ao leitor infantil possibilidade ampla de atribuição de 

sentidos àquilo que lê. A literatura infantil digna do nome estimula a criança a 

viver uma aventura com a linguagem e seus efeitos, em lugar de deixá-la cercada 

pelas intenções do autor, em livros usados como transporte de intenções diversas, 

entre elas o que se passou a chamar de ‘politicamente correto’, a nova face do 

interesse pedagógico, que quer se sobrepor ao literário (CADEMARTORI, 2010, 

p.17).  
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Dessa forma, o investimento é feito na palavra, por isso se encontra uma força 

criativa, com linguagem conotativa, metafórica, que se distancia da linguagem usada no 

cotidiano. A literatura, arte da palavra, não se preocupa em passar uma moral, em ensinar 

o que é politicamente correto, mas, ao mesmo tempo que a criança vive o prazer estético 

por meio do texto, ela se forma enquanto ser humano e pode ampliar suas concepções de 

mundo.  

A autora também defende que, no livro de literatura infantil, encontra-se 

também a linguagem visual que dá suporte ao verbal e que, juntas, constroem a obra. As 

elaborações realizadas no projeto gráfico dos livros são intencionais e constroem uma rede 

de sentidos. Em conformidade com Cademartori (2010), ao selecionar um livro de literatura 

infantil, além de se atentar para a qualidade do texto verbal, deve-se considerar também o 

projeto gráfico devido a sua importância para a obra. 

Da mesma forma que qualquer outro livro de literatura infantil, o livro com 

temática indígena traz não apenas a linguagem verbal, mas também um projeto gráfico que 

comunica ideias e conceitos sobre as diversas culturas através das cores, das ilustrações, da 

tipografia e da diagramação.  

Diante disso é possível questionar: como o livro de literatura infantil com 

temática indígena pode contribuir na formação de leitores escolares? Deriva-se dessa 

pergunta o objetivo geral deste trabalho: Investigar as possíveis contribuições do livro de 

literatura infantil com temática indígena na formação de leitores escolares. Como objetivos 

específicos, têm-se: 

● investigar livros de literatura infantil com temática indígena e seu projeto 

gráfico; 

● conhecer as respostas das crianças ao livro de literatura infantil com temática 

indígena;  

● identificar o horizonte de expectativas dos leitores sobre o indígena antes e 

depois das sessões de leitura do livro de literatura infantil com temática indígena. 

Entendendo que, no livro de literatura infantil, há uma forte relação entre a 

palavra, a imagem e o projeto gráfico, articulam-se aqui os aspectos do “projeto gráfico” 

com a “literatura infantil com temática indígena”, fazendo reflexões a partir das sessões de 

leitura com crianças do 5º ano do ensino fundamental. 
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1.1 Justificativas 

 

Escrever essa dissertação é um desafio porque a pesquisadora não é indígena e 

sua formação formal oferece pouco espaço para o conhecimento desses povos. Entretanto, 

é brasileira e carrega nela e no seu cotidiano marcas e influências de vários povos indígenas. 

Ao estudar e refletir sobre a temática e a história da sua nação, também se descobriu como 

cidadã brasileira. Essa história que sempre foi contada por um único olhar está se refazendo, 

pois outros atores entraram em cena e estão incluindo novos olhares sobre ela. 

Foi um desafio também porque é professora e tem a responsabilidade de discutir 

com as crianças essa temática na escola. Além disso, por estar se constituindo pesquisadora 

da área da literatura infantil, não pode ignorar a força da produção da literatura com temática 

indígena para esse público.  

Posto isso, pode-se dizer que essa pesquisa também surgiu de experiências 

pessoais. Destaca-se sua experiência no Programa de Bolsa de Iniciação Científica 

(PIBIC/CNPq), no grupo de pesquisa Ensino e Linguagem, vinculado ao Centro de 

Educação (CE), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), durante os anos 

de 2016 e 2017.  

Os estudos realizados durante esse período culminaram no trabalho 

monográfico intitulado “O design do livro de literatura infantil, sua recepção pelos 

professores e seu uso na sala de aula” (OLIVEIRA, 2017), que teve como objetivo refletir 

sobre como os docentes utilizavam o projeto gráfico na aula de leitura e como acontecia a 

recepção desses profissionais ao livro utilizado na aula. Esse trabalho apontou para a 

necessidade da continuidade de pesquisas sobre o tema, o que será destacado nesse trabalho 

de mestrado. 

Foi constatado que, ao tentar explorar a linguagem visual do livro de literatura 

infantil, por exemplo, os docentes não davam nenhum direcionamento aos alunos sobre 

como o fazer. Apesar disso, entendiam que as crianças conseguiam fazer a leitura das 

imagens. Dessa forma, aspectos do projeto gráfico, como cores, capa, ilustrações, relação 

entre o texto e a imagem, não eram explorados de modo que a discussão do texto que estava 

sendo lido não foi ampliada.  

Foi constatado que os livros infantis são avaliados, pelo adulto, como produções 

de boa ou má qualidade. Professores, pais e bibliotecários selecionam os livros que 

consideram de melhor qualidade, bem como profissionais do design, ilustradores e 

escritores fazem críticas e estabelecem o que é melhor. Assim, surgiu a curiosidade de 
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entender como as crianças percebem o projeto gráfico do livro, se elas o consideram 

importante, se ele tem alguma influência na leitura de um livro de literatura infantil. Sendo 

os principais destinatários dessas obras, acredita-se que é importante considerar o ponto de 

vista das crianças.  

Pensando nos fins sociais, essa dissertação busca contribuir para a formação de 

leitores, tendo em vista a importância da leitura para atuar na sociedade. Dominar essa 

habilidade é um direito de todo e qualquer cidadão e por isso muitas políticas públicas são 

voltadas para a formação do leitor. Leitor é aquele que lê a palavra, as imagens, mas também 

“leitor de variedade de sinais e signos de que as cidades contemporâneas estão repletas [...]” 

(SANTAELLA, 2012, p. 10). Além disso, ler obras de literatura infantil com temática 

indígena pode ser um meio para se compreender a história da própria nação, tornando-se 

estruturante para a construção da identidade das crianças enquanto cidadãs e pessoas.  

Essa dissertação também é um ato político e social. A demarcação de terras 

sempre foi uma das lutas dos povos indígenas, mas essa questão está sendo calorosamente 

atacada e, como consequência disso, outros direitos indígenas também são atingidos. Com 

um discurso integracionista, que divulga a ideia de que o indígena deve ser integrado à 

comunhão nacional e que não merece ficar recluso em terras tão extensas, as reservas 

indígenas continuam sendo visadas com o objetivo da exploração econômica.  

O desenvolvimento econômico e a integração nacional têm sido um dos grandes 

motivos para o extermínio dos povos ameríndios, e não é de hoje. Monteiro (2014, p. 34) 

destaca que “o processo de intervenção e expansão econômica nacional da Amazônia 

brasileira é uma das razões atuais para o extermínio indígena no país, provocando um 

quadro bem grave da condição indígena na contemporaneidade”. Esse quadro agrava-se a 

partir do momento que o governo assume explicitamente esses discursos e defende 

veementemente a exploração de terras indígenas. 

Essa pesquisa também assume uma postura política a partir do momento em 

que contribui para a implementação da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Sendo assim, 

a leitura e as discussões dos livros de LITI, realizadas em sala de aula, tornam-se 

imprescindíveis e um ato político.  

Os ameríndios, que, desde a chegada do colonizador, são atacados, continuam 

sendo esquecidos e tendo seus direitos retirados. Assim, a leitura do livro de literatura 

infantil com temática indígena pode se tornar uma oportunidade de mudança de pensamento 

e de transformação social a partir das novas gerações.  
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A presente dissertação visa contribuir para a construção de reflexões teóricas 

no campo da Educação, mas, acima de tudo, o desejo é que essas reflexões cheguem àqueles 

que todos os dias ensinam as crianças que estudam nas escolas brasileiras: os professores. 

É sobre os pedagogos que está a responsabilidade de formar os leitores iniciantes e também 

divulgar a cultura indígena desde cedo. A ideia é que, a partir da prática, faça-se a teoria 

para repensar o trabalho na sala de aula e que, nesse ciclo, a relação teoria e prática contribua 

com a educação brasileira.  

 

1.2 Levantamento bibliográfico  

 

Em se tratando de produção acadêmica, percebeu-se que há um número 

incipiente de pesquisas na área de educação que abordam o livro de literatura infantil com 

temática indígena. Em pesquisa no banco de dissertações e teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no portal Scielo e no portal de 

periódicos CAPES, encontram-se trabalhos sobre o tema nas áreas de Letras, Artes Visuais, 

Serviço Social e Design e apenas uma autora, do levantamento realizado, trabalha com a 

temática na área de Educação. Diante disso, esse trabalho dissertativo somar-se-á aos outros 

e constituirá o acervo de pesquisas sobre o tema. 

Para o levantamento bibliográfico, utilizaram-se como descritores “Literatura 

indígena”; “Literatura infantil indígena”; “Projeto gráfico do livro”; “Projeto gráfico do 

livro infantil”, e um recorte temporal de 2007 a 2018, totalizando o levantamento de 25 

trabalhos: 16 artigos, 4 dissertações e 2 teses (ver Apêndice A). 

Dos trabalhos encontrados, selecionaram-se para apresentar neste tópico os que 

se aproximavam dessa pesquisa, que foram organizados em dois blocos: o primeiro, sobre 

o projeto gráfico do livro de literatura infantil, com o total de três trabalhos; o segundo, os 

que discutem a literatura infantil com temática indígena, com sete produções. 

A dissertação Texto e imagem: um olhar sobre o livro infantil contemporâneo, 

de Barbara Jane Necyk (2007), vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Design, da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, objetivou estudar a interação entre texto 

e ilustração no livro de literatura infantil. A autora selecionou livros e analisou-os a partir 

de uma abordagem empírica.  

Para isso, Necyk (2007) destacou a importância da mediação para a leitura dos 

livros de literatura infantil, bem como a relação texto e imagem, os aspectos do projeto 
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gráfico do livro, mais especificamente a tipografia, a mancha gráfica, o formato, a 

diagramação, as capas, entre outros.  

Segundo a autora, o texto e a imagem são importantes, uma vez que ambos 

constroem a narrativa verbo-visual no livro infantil.  Necyk (2007) defende que a leitura de 

imagens não é automática e por isso necessita ser ensinada, da mesma forma que a escrita. 

Acrescenta que o livro de literatura infantil é uma das formas para se ensinar a ler a 

linguagem verbal e visual.  

A dissertação intitulada Do imaginário ao real: a criação e a produção do livro 

infantil na visão do ilustrador, de Pedro Shalders Porto (2012), foi desenvolvida no 

Departamento de Artes & Design da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e 

seu objetivo foi “estudar a ilustração enquanto elemento fundamental na construção de 

sentido de livros infantis” (PORTO, 2012, p. 5). 

O autor considera a relação verbo-visual a partir do trabalho de diferentes 

autores e ilustradores, evidenciando as contribuições do design gráfico na interação entre 

tipografia e ilustração. Para isso, faz um levantamento histórico da ilustração nos livros e, 

a partir de entrevistas e depoimentos de ilustradores contemporâneos, traz uma reflexão 

sobre as etapas da criação de imagens e de como esses profissionais lidam com a relação 

texto e imagem. Também descreve as fases da criação de imagem, evidenciando que esse 

processo não é uma ação intuitiva.  

A tese de Mariana Cortez, Por linhas e palavras: o projeto gráfico do livro 

infantil contemporâneo em Portugal e no Brasil (2008), foi publicada pela Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo.  O objetivo principal 

desse trabalho foi analisar o projeto gráfico de livros infantis de Portugal e do Brasil. Assim, 

selecionou obras de Manuela Bacelar (Portugal) e Roger Mello (Brasil), analisando 

produções de 1980, 1990 e do início do século XXI. 

Cortez (2008) focaliza, em seu trabalho, os livros em que há uma integração 

dos textos verbal e visual. Evidencia o contexto de Portugal ao analisar O dinossauro 

(1990), A sereiazinha (1995) e Sebastião (2004), obras de Manuela Bacelar. Para a análise, 

a autora considerou as diferentes relações entre texto verbal e visual e a construção do 

sentido pela composição do projeto gráfico.  

Também faz reflexões acerca do contexto brasileiro por meio da produção de 

Roger Mello. Para Cortez (2008, p. 9), “Suas obras eleitas para análise se destacam pela 

produção em equipe e pela constituição de diferentes relações (ou grau de relações) entre 

palavra e imagem na composição do projeto gráfico”. Os livros analisados foram Jardins 
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(2001), Desertos (2006), Fita verde no cabelo: nova velha história (1992) e Vizinho, 

vizinha (2002).  

De acordo com Cortez (2008), ao destacar as capas dos livros analisados, ela 

evidencia que em Portugal a maioria das edições tem a capa dura e no Brasil, não. Ela 

também destaca que “neste contexto brasileiro, faz-se restrição ao número de cores 

utilizadas, e o papel, por vezes, é de gramagem mais baixa” (CORTEZ, 2008, p. 372). 

Apesar disso, não se pode afirmar que o livro brasileiro tenha menos qualidade plástica que 

o de Portugal, nem que ele é mais acessível por ter capa mole.  

Destaca também que, em ambos os países, há um uso vasto de técnicas 

empregadas nos livros, mas em Portugal recorre-se muito à técnica da colagem e ao 

emprego de técnicas pictóricas e, no Brasil, há o fascínio pelo emprego da tecnologia, 

usando o computador como ferramenta. 

Esses três trabalhos foram considerados porque trazem reflexões acerca dos 

aspectos do projeto gráfico do livro e seus componentes, tais como cores, capa, ilustrações, 

diagramação. Também porque evidenciam a importância da linguagem visual nos livros de 

literatura infantil, bem como a influência desses investimentos visuais e plásticos para a 

leitura dos livros de literatura infantil.  

Sendo assim, as discussões trazidas por esses autores colaboraram para a 

compreensão do projeto gráfico dos livros que constituíram o corpus da pesquisa em 

questão bem como para pensar formas de explorar a linguagem verbo-visual nas sessões de 

leitura com as crianças.  

Na sequência, serão apresentados os trabalhos que discutem a literatura infantil 

com temática indígena. O artigo A literatura dos povos indígenas e a formação do leitor 

multicultural (2013), de Janice Cristine Thiél, discute as características dos textos 

indígenas, levando em consideração a linguagem literária e multimodal das obras.  

O objetivo do trabalho foi “desenvolver uma reflexão sobre como o contato 

com esta literatura pelo público formado por crianças e jovens pode promover a formação 

de leitores competentes, multiculturais e multiletrados” (THIÉL, 2013, p. 1175). Ressalta a 

importância dessa literatura para a valorização e o conhecimento dos povos indígenas do 

Brasil, além de defender a presença dessas obras na escola como forma de refletir sobre 

estereótipos e de ter visões sobre os indígenas ampliadas.  

Segundo Thiel (2013, p. 1186), ao ler essas obras em sala de aula, “[...] o 

multiculturalismo pode alcançar expressão e competências leitoras que envolvem a 

compreensão de textos multimodais”, devido à presença de texto e das imagens, da relação 
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que estabelecem na obra, e também à reflexão proporcionada pela questão da identidade 

étnica e das crenças e dos valores indígenas. 

As reflexões trazidas nesse artigo são importantes para essa pesquisa porque 

defendem o lugar da literatura indígena na escola como um meio de formar leitores que 

conheçam as culturas dos povos indígenas e, também, que saibam ler a relação texto e 

imagem. Além disso, apresentam características sobre os textos de literatura indígena.  

Os próximos quatro trabalhos são de autoria de Bonin, doutora em educação e 

pesquisadora que tem uma vasta produção sobre a temática indígena. Pesquisa a temática a 

partir dos estudos culturais e analisa as representações dos indígenas em obras, bem como 

a presença da temática indígena nas escolas.  

O primeiro, intitulado A temática indígena em livros selecionados pelo PNBE: 

análises e reflexões (2012), foi produzido em parceria com Rosa Maria Hessel Silveira. 

Analisa sete obras do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) dos anos 2008 a 

2012 de acervos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

A análise revelou que as obras, geralmente, organizam-se em três tendências 

representacionais: a) a relação entre os indígenas, a identidade nacional e o folclore: livros 

que focam nas raízes brasileiras e a constituição do Brasil a partir de três raças (indígena, 

branco e negro), e também as narrativas orais que fazem parte do folclore brasileiro, como 

lendas, mitos e contos populares; b) a vinculação desses povos com a natureza: obras que 

situam o indígena em uma relação harmoniosa com a natureza, de modo que eles a 

defendem, convivem com ela e têm, inclusive, uma relação espiritual e de parentesco; c) 

lições sobre a vida indígena, tais como o respeito e a valorização dos povos: os textos situam 

saberes indígenas como algo valioso e que deve ser respeitado. Ao mesmo tempo, 

apresentam uma nova representação, pois se preocupam em situar para o leitor a etnia 

indígena de modo a destacar diversidades de povos existentes.   

O segundo, Literatura infantil de autoria indígena: diálogos, mesclas, 

deslocamentos (2012), analisa as representações dos indígenas em obras de literatura 

infantil. A partir da análise de 15 livros de autoria indígena, a autora investigou como a vida 

dos povos indígenas é representada nos textos.  

Bonin (2012) destaca na análise que os livros contestam a ideia genérica de 

índios e trazem para cena os seres da floresta, como o saci, a caipora e o boto, bem como 

destacam as dimensões naturais e sobrenaturais, trazendo a criança como protagonista. 

Além disso, é evidente o uso da língua indígena e a referência às identidades étnicas e à 

coletividade. 



24 

 

 

O terceiro artigo, também da mesma autora, com o título Cenas da vida 

indígena na Literatura que chega às escolas (2009), analisa livros de autoria indígena e de 

não indígenas que fazem parte do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola e 

discutem a cultura de povos indígenas. Buscou refletir sobre “as relações de poder que 

produzem e posicionam sujeitos indígenas e não indígenas nestes textos” (BONIN, 2009, 

p. 97). A análise revelou que a temática central dos livros de não indígenas geralmente são 

as lendas; segundo a autora, a palavra lenda tem sentido de fantasia popular, histórias do 

folclore de um povo. As produções de autoria indígena, por sua vez, têm uma característica 

política e buscam desmistificar a ideia de índio ser um povo só, mas mostram a coletividade, 

a diversidade e a diferença entre esses povos.  

O quarto intitula-se Imagens da vida indígena: uma análise de ilustrações em 

livros de literatura infantil contemporânea (2011) e foi escrito por Bonin e Verônica Simm. 

O objetivo do artigo foi discutir sobre as representações do indígena em ilustrações de livros 

de literatura infantil com essa temática. Para isso, selecionaram dez livros ilustrados por 

três profissionais diferentes.  

As autoras apresentam as análises a partir de duas categorias: a primeira, o uso 

de estereótipos na composição dos personagens; e a segunda, as estratégias utilizadas pelos 

ilustradores das obras para dinamizar as representações dos povos indígenas (SIMM; 

BONIN, 2011). Foi evidenciado que as ilustrações têm como base estereótipos ao 

caracterizar os personagens e compor os cenários das histórias, mas também algumas 

ilustrações dinamizam as representações dos personagens indígenas, dos espaços e dos 

cenários apresentados nas histórias.   

Esses quatro artigos contribuíram para essa pesquisa, pois destacam as 

características da literatura indígena contemporânea. Ao analisar essas obras, as autoras 

trazem uma visão geral a partir de vários ângulos e temáticas: a relação do indígena com a 

natureza, as representações da criança indígena, as lendas, as representações do indígena 

nas ilustrações. Assim, ao analisar o texto literário e a linguagem visual dos livros de 

literatura indígena, mostram que também nessas produções há investimentos verbais, 

visuais e plásticos.  

A partir das variadas discussões encontradas nos artigos destacados, foi possível 

compreender o universo da literatura com temática indígena e definir parâmetros para a 

seleção de livros que, posteriormente, foram analisados, atentando-se para os principais 

aspectos do corpus que mereciam destaque nas intervenções. 
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A dissertação intitulada Olhar indígena e olhar indigenista para a literatura 

infantil brasileira: representações da temática indígena por Ciça Fittipaldi e Daniel 

Munduruku, de Andréa Castelaci Martins, vinculada ao Programa de Pós-graduação em 

Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, da Universidade de São Paulo, 

foi publicada no ano de 2013. Objetivou fazer um estudo comparativo no que se refere à 

temática indígena em três obras: Kaba Darebu, de Daniel Munduruku, Pequena história de 

gente e bicho, de Ciça Fittipaldi, e As peripécias do Jabuti, de Daniel Munduruku e 

ilustrações de Ciça Fittipaldi.  

Ao perceber a necessidade de reflexão acerca do tema, Martins (2013) 

evidencia, em seu trabalho, o percurso histórico da literatura com temática indígena, 

considerando que o contexto influencia diretamente na produção das obras, bem como na 

forma de representação dos indígenas na literatura.  

Na análise do corpus, mostra que há uma forte colaboração entre palavra e 

imagem; que as obras possuem um tom de denúncia social e política; e que essa literatura 

remete ao passado histórico e projeta um futuro, demonstrando o desejo de uma sociedade 

plural.  

O trabalho de Martins (2013) contribui com essa pesquisa à medida que 

contextualiza a temática indígena na literatura brasileira desde a carta de Caminha até os 

dias atuais. Ao analisar obras de autores contemporâneos, evidencia algumas características 

da literatura infantil com temática indígena contemporânea, bem como a forma como os 

indígenas são representados nos livros. 

Também se destaca a dissertação O livro indígena e suas múltiplas grafias, de 

Amanda Machado Alves de Lima (2012), ligada ao Programa de Pós-graduação em Letras 

da Universidade Federal de Minas Gerais. Teve como objetivo compreender a produção e 

a edição do livro indígena no Brasil, considerando o tratamento do texto e do livro como 

objeto plástico e gráfico. Na dissertação, a autora fez a análise de obras indígenas e o 

levantamento de 538 livros de autoria indígena.  

Lima (2012) destaca que a literatura de autoria indígena se constitui em uma 

oportunidade desses povos reescreverem suas histórias e costumes que foram, durante 

muito tempo, escritos por estrangeiros. A literatura indígena traz um olhar diferente se 

comparado ao que se tem na historiografia, configurando-se em um ato político, visto que 

esses escritores buscam a afirmação de suas identidades e também de sua autonomia. Além 

disso, essas produções abrem a possibilidade de diálogo entre indígenas e não indígenas. 

A autora também afirma que esses textos literários vêm em livros que 



26 

 

 

apresentam projetos gráficos bem trabalhados, com o intuito de respeitar os povos indígenas 

representados. O projeto gráfico, de forma poética, também retrata as marcas do povo 

indígena, bem como suas visões de mundo. Lima (2012) ressalta que esses livros podem 

articular o texto às imagens para narrar uma única história. Para a autora, o livro de autoria 

indígena apresenta duas dimensões: a textual e o projeto gráfico do livro.  

Essa dissertação se aproxima dessa pesquisa à medida que considera não apenas 

o texto literário, mas também o projeto gráfico do livro como responsável por narrar a 

história. As contribuições das histórias e/ou poemas indígenas e o projeto gráfico são 

evidenciados no trabalho de Lima (2012). 

Por fim, destaca-se a tese de Melissa Carvalho Gomes Monteiro, intitulada Amu 

itá tetama: literatura infantil de autoria indígena como projeto político de (re)construção 

da imagem histórica e da autoimagem dos povos indígenas do Brasil. Esse trabalho foi 

desenvolvido no Programa de Pós-graduação de Serviço Social da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro no ano de 2014. Teve como objetivo “viabilizar e interpretar a 

literatura infantil de autoria indígena contemporânea, enquanto instrumento central de 

disseminação de um projeto político [...]” (MONTEIRO, 2014, p. 7) e, a partir disso, 

ressignificar, reconstruir e afirmar a identidade dos povos indígenas brasileiros.  

Para a autora, a literatura infantil indígena é uma das ferramentas desses povos 

contra a “resistência social identitária, cultural e política” (MONTEIRO, 2014, p. 114). 

Assim, a literatura seria um possível caminho para se pensar sobre a construção da imagem 

histórica dos povos indígenas, bem como a construção da autoimagem do indígena na 

sociedade nacional.  

Monteiro (2014) afirma que a literatura de autoria indígena sempre existiu, pois 

sempre houve a transmissão oral de saberes indígenas de forma a construir o conhecimento. 

Assim, defende que a literatura é uma forma de o leitor transitar entre mundos, além de ser 

uma ferramenta de transformação.  

Esse trabalho foi considerado para essa dissertação por refletir sobre a literatura 

indígena, apresentando suas características, analisando obras e destacando-a como 

produções políticas e de resistência. Aproxima-se, também, por entender o texto literário 

como uma forma de conhecer novas experiências e novos mundos.  

Diante da exposição dessas pesquisas, foi possível notar três fatores: o primeiro 

é que a maioria dos estudos é da área de Letras, Design e Serviço Social, sendo apenas uma 

das pesquisadoras apresentadas da área de Educação; o segundo é que as pesquisas em 

questão analisam livros com temática indígena, principalmente no que se refere ao texto 
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literário, mas não apresentam reflexões sobre a prática em sala de aula; por último, os 

trabalhos ou discutem sobre o projeto gráfico ou falam da literatura com temática indígena. 

Apenas uma dissertação faz a reflexão sobre os dois aspectos concomitantemente.  

Essa dissertação, ao considerar a junção dos temas projeto gráfico e literatura 

infantil com temática indígena, traz uma discussão relativamente nova na área de Educação, 

tendo em vista que essas produções são recentes no Brasil. Além disso, as produções lidas 

no levantamento bibliográfico não tinham como proposta conhecer o ponto de vista das 

crianças sobre essa produção literária em escolas públicas ou privadas, limitando-se apenas 

à análise dos livros. De fato, analisar essas produções é importante. Entretanto, nesse 

trabalho dissertativo, realizaram-se sessões de leitura, bem como entrevistas e aplicação de 

questionários, buscando entender qual a contribuição dessas obras a partir da visão das 

crianças e, portanto, sua contribuição à formação leitora. 

 

1.3 Guia de leitura da dissertação 

 

Essa dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

intitulado Caminhos metodológicos, são descritos os percursos e os caminhos trilhados para 

o desenvolvimento deste trabalho. Dessa forma, será apresentado o desenho da pesquisa, o 

local onde se desenvolveu a pesquisa de campo, os sujeitos participantes do estudo, o corpus 

literário, a organização das sessões de leitura e a análise dos dados. 

O segundo capítulo, Referencial teórico, traz à tona os principais conceitos 

utilizados nessa pesquisa: leitura, literatura, estética da recepção e projeto gráfico. A partir 

de diversos autores, os conceitos serão apresentados.  

O terceiro capítulo, O livro de literatura infantil com temática indígenas 

evidencia o objeto de estudo: uma breve contextualização da temática indígena na literatura; 

as principais características e conceitos acerca do livro de literatura infantil com temática 

indígena; e uma breve análise do corpus literário. 

No quarto e quinto capítulos, apresentam-se os dados e as análises realizadas a 

partir das sessões de leitura e entrevistas realizadas. Em O que dizem as crianças sobre o 

livro de literatura infantil com temática indígena, foram evidenciadas as falas dos sujeitos 

de pesquisa sobre o que perceberam nos livros lidos, considerando tanto o texto literário 

quanto o projeto gráfico bem como a experiência estética vivenciada pelos sujeitos. Em O 

que dizem as crianças sobre os povos indígenas, apresentam-se as concepções das crianças 
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sobre os indígenas e suas culturas. Assim, serão destacados o horizonte de expectativa das 

crianças bem como a ampliação desses horizontes após as intervenções.  

Por fim, serão apresentados os principais resultados da pesquisa, bem como as 

conclusões do estudo e possíveis continuações nas Considerações finais, seguidas das 

referências, os apêndices e o anexo.  
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

Você viu o rio, olhou para as águas. O que eles lhe ensinam? A paciência e a 

perseverança. Paciência de seguir o próprio caminho de forma constante, sem 

nunca apressar seu curso; perseverança para ultrapassar todos os obstáculos 

que surgiram no caminho. Ele sabe aonde quer chegar e sabe que vai chegar, 

não importa o que tenha de fazer para isso. Ele sabe que o destino dele é unir-se 

ao grande rio Tapajós, dono de todos os rios.  

Daniel Munduruku 

 

O ato de pesquisar está no cotidiano das pessoas: são realizadas pesquisas sobre 

preferências políticas, avaliação do cliente sobre um determinado produto ou empresa, 

orçamento para viagens e, também, em atividades escolares. Apesar de partir do princípio 

da busca pelo conhecimento, essas práticas não se igualam à pesquisa científica, pois essa 

última requer procedimentos, habilidades e conhecimentos específicos.  

Segundo Ludke e André (1986), o ato de pesquisar se popularizou e isso 

comprometeu o seu verdadeiro sentido. Ainda de acordo com esses autores, “[...] para se 

realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as 

informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a 

respeito dele” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.1). Dessa forma, a pesquisa científica envolve 

uma série de escolhas, caminhos a seguir e procedimentos a adotar, com o intuito de superar 

os obstáculos para chegar aos resultados e à reflexão desses achados. 

Segundo Gil (2002), as pesquisas científicas objetivam responder às perguntas 

propostas, para isso precisam de procedimentos sistemáticos. Elas podem serem realizadas 

por razões práticas, que visam conhecer um problema e resolvê-lo, e por razões de ordem 

intelectual, que envolvem o desejo de conhecer ou aprofundar o conhecimento sobre 

determinado assunto. As pesquisas científicas são classificadas quanto à abordagem como 

qualitativas, quantitativas ou mistas. Essa decisão irá depender da área de conhecimento a 

que se refere, do objeto de estudo bem como dos objetivos da pesquisa.  

A pesquisa aqui apresentada adotou a abordagem qualitativa, considerando o 

contexto em que foi realizada, no caso uma sala de aula de uma escola pública. Quando 

necessário, foi preciso rever cronogramas, instrumentos e técnicas a medida em que se 

conhecia os sujeitos do estudo e as necessidades que foram surgindo no cotidiano da 

pesquisa. Ao mesmo tempo em que houve essa flexibilidade, não se deixou de lado a 

rigorosidade científica, e as abordagens metodológicas, as técnicas e os instrumentos para 

a coleta, a análise e a organização dos dados continuaram bem definidos.   
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Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como exploratória, pois 

investiga um problema ainda pouco estudado, de modo a proporcionar familiaridade, a 

construir dados, a descobrir fatos (GIL, 2002), nesse caso, as possíveis contribuições da 

leitura de livros de literatura infantil com temática indígena na sala de aula. Quanto ao 

procedimento, a pesquisa foi realizada com intervenção pedagógica, que tem como 

característica primordial o planejamento das sessões de leitura, a intervenção em uma turma 

e, posteriormente, a avaliação e a reflexão dessas intervenções (DAMIANI et al., 2013).  

 

2.1 O desenho da pesquisa 

 

A pesquisa iniciou-se com um levantamento bibliográfico em bases de dados, 

como o catálogo de dissertações e teses da CAPES, a Scielo e os periódicos CAPES. O 

objetivo era conhecer os trabalhos finalizados e as pesquisas sobre o tema. Paralelamente, 

fez-se o levantamento de livros de literatura infantil com temática indígena, de modo a 

conhecer essas produções. A busca se deu a partir das obras publicadas por autores 

indígenas e não indígenas e com base nos trabalhos acadêmicos lidos.  

Ainda nessa primeira etapa, a proposta da pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), visto que 

crianças estiveram envolvidas no estudo1. 

Na segunda etapa, escolheu-se o lócus da pesquisa e realizaram-se os acordos 

institucionais. A proposta foi apresentada à diretora da escola e também ao professor titular 

da turma. Os critérios para a seleção foram: ser uma instituição pública e ter uma turma de 

5º ano das séries iniciais do ensino fundamental, por entender que, nesse nível de ensino, 

as crianças estão alfabetizadas ou em processo de consolidação da leitura e escrita.  

Finalizados os acordos institucionais, deu-se início à pesquisa de campo, que 

foi desenvolvida no período de três meses, de abril a junho de 2019. Teve início com a 

observação in loco. Em conformidade com Ludke e André (1986, p. 26), “[...] a observação 

possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado”. Este 

era o principal objetivo dessa etapa: conhecer os sujeitos, ao mesmo tempo em que eles 

tivessem a oportunidade de conhecer a professora pesquisadora.  

                                                             

1 Número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 05530818.0.0000.5292. Essa 

numeração é o identificador do projeto de pesquisa submetido ao Comitê de Ética. 
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Também buscou-se perceber a relação dos sujeitos com a leitura, com os livros, 

a dinâmica e o ritmo de leitura, se havia familiaridade com textos literários. O período de 

observação aconteceu duas vezes na semana durante cinco semanas. Ressalta-se que, desde 

o primeiro dia de observação, foi revelada ao grupo a identidade da pesquisadora e 

esclarecido, em linhas gerais, o seu objetivo dentro da sala.  

Durante essa etapa, a pesquisadora pôde interagir com as crianças, pois se 

colocou à disposição para tirar dúvidas e ajudá-las com as atividades de sala, conforme 

combinado com o docente da turma. Também foi realizada uma reunião com os pais e 

responsáveis com o intuito de explicar a proposta da pesquisa e solicitar as autorizações 

para a gravação de vídeo e áudio.  

Passado o período de observação, iniciou-se a quarta etapa, que correspondeu à 

aplicação de questionários com os sujeitos. Sobre os objetivos de um questionário, 

Richardson (2018, p. 210) destaca, dentre outros, o de “coletar informações que permitam 

classificar pessoas e suas circunstâncias; [...] coletar informações sobre atitudes de um 

grupo relacionadas com um assunto específico”.  

Nessa lógica, o questionário inicial tinha como intenção aprofundar 

informações sobre o perfil leitor dos sujeitos, tais como se gostam ou não de ler, quais textos 

leem, se vão à biblioteca, e também averiguar os conhecimentos prévios sobre a temática 

indígena e a ilustração (ver Apêndice B).  

O questionário foi elaborado com perguntas abertas e fechadas (com 

alternativas dicotômicas e de múltipla escolha). A aplicação aconteceu em grupos de quatro 

pessoas. A ideia inicial era fazer com todos ao mesmo tempo, porém, ao se conhecer a 

turma, notou-se que alguns ainda não eram alfabetizados. Optou-se por aplicar em grupos 

pequenos para que fosse possível apoiar as crianças não alfabetizadas. Assim, a 

pesquisadora fazia a leitura, explicava a pergunta e dava o tempo para as crianças 

responderem. 

Após a observação in loco e a aplicação dos questionários, deu-se início à quinta 

etapa, que foi a escolha do corpus literário, tendo em vista que já se conhecia uma pouco a 

turma, o perfil leitor, a relação com a literatura e o repertório literário dos sujeitos. 

Escolhidas as obras, foram realizadas nove intervenções. Ao término da leitura de cada 

livro, foram feitas as entrevistas semiestruturadas (ver Apêndices C, D, E e F).  

Para Richardson (2018), esse tipo de entrevista permite ao pesquisador e ao 

entrevistado a flexibilidade de fazer outras perguntas que não estavam no roteiro, bem como 

aprofundar ou confirmar algo quando necessário. As entrevistas foram realizadas em trio e 
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foram gravadas em áudio. Alguns sujeitos demonstraram timidez e desconforto por terem 

a voz gravada. A pesquisadora, por sua vez, buscava deixar essas crianças o mais 

confortável possível, destacando que as gravações não seriam divulgadas e que não havia 

resposta certa ou errada, apenas a visão delas sobre os livros lidos. 

O objetivo das entrevistas era aprofundar as impressões dos sujeitos acerca do 

livro lido e das sessões de leitura. A seleção das crianças para a entrevista foi realizada a 

partir da análise do questionário inicial, quando foi possível classificar os sujeitos em cinco 

grupos: 1) crianças que não gostam de ler; 2) crianças que gostam de ler e leem todo dia/três 

vezes por semana; 3) crianças que afirmaram gostar de ler, mas não leem; 4) crianças que 

já leram histórias sobre povos indígenas; 5) crianças que não sabem ler. Foram selecionadas 

crianças desses grupos, com o intuito de que todos participassem das entrevistas e que fosse 

possível ter acesso a visões distintas.  

Terminada essa etapa, foi feita uma entrevista final em dupla (Apêndice G), que 

teve como objetivo verificar a opinião das crianças sobre a literatura indígena e as sessões 

de leitura. Também foi feita a aplicação de um questionário final (Apêndice H) com 

perguntas abertas, com o intuito de verificar os avanços sobre a temática indígena após as 

sessões de leitura. A aplicação desse questionário aconteceu com todas as crianças ao 

mesmo tempo. A pesquisadora realizou a leitura e a explicação de todas as questões e 

deixou tempo para que respondessem. Enquanto respondiam, ficou disponível para ajudar 

àqueles que precisavam e para tirar dúvidas. 

Na oitava etapa, organizaram-se os instrumentos de coleta de dados: as 

entrevistas e as sessões de leitura foram transcritas e os questionários, organizados. Por fim, 

foi feita a análise dos dados e a escrita da dissertação. 

 

2.2 Lócus da pesquisa 

 

A pesquisa de campo aconteceu em uma escola pública do município de Natal, 

no Rio Grande do Norte, Brasil. A escola está localizada na Zona Norte da cidade, no bairro 

Lagoa Azul. O espaço da instituição é amplo e conta com treze salas de aula, uma quadra 

grande, um pátio, cozinha, sala de professores, sala da gestão, secretaria, sala de leitura e 

quatro banheiros. Oferece as séries iniciais do ensino fundamental nos turnos matutino e 

vespertino, atendendo crianças entre seis e treze anos do bairro em que está localizada e dos 

circunvizinhos.  
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Imagem 1 - Pátio do lócus de pesquisa  Imagem 2 - Pátio do lócus de pesquisa 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

              Imagem 3 - Corredores das salas de aula  Imagem 4 - Corredores das salas de aula 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na escola tem um terreno baldio. A falta de manutenção e limpeza dessa área 

ocasionou o crescimento desordenado da vegetação, a ponto de tocar no telhado e entrar 

pelas janelas das salas de aula. De acordo com alguns professores, em conversa informal 

no intervalo, isso atrapalhava as aulas porque sempre entravam insetos e bichos nas salas, 

além de impedir a circulação do vento. Assinala-se que, ao final da pesquisa de campo, o 

terreno estava limpo. 

Foi possível perceber, em diversas ocasiões, como em conversas informais e 

em reuniões com pais e responsáveis, um pouco das dificuldades enfrentadas pela escola, 

como a falta de professor de áreas específicas (artes e educação física), acarretando a 

suspensão de aulas para algumas turmas em pelo menos um dia na semana. Outra 

dificuldade é que a escola estava sem coordenador, pois a coordenadora havia assumido a 

direção da escola e ninguém havia ocupado o cargo.  

O lanche servido ainda era do estoque do ano de 2018 e o fardamento que o 

município enviou para crianças era grande demais para o público. A escola também 
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precisava de reforma, principalmente os telhados, pois, quando chovia, algumas salas 

ficavam completamente molhadas.  

Havia situações em que alguns pais e/ou responsáveis tratavam as professoras 

e os funcionários com atitudes rudes. A comunidade da escola decidiu, então, proibir a 

entrada dos pais na instituição com o intuito de proteger esses profissionais. Eles entravam 

apenas quando iam buscar as crianças ou quando havia reuniões. 

A escola conta com uma biblioteca, chamada de Biblioteca Professora Maria 

Dalva, nome escolhido em homenagem à primeira diretora da instituição. O espaço é bem 

cuidado e organizado. Nas laterais e no fundo da sala, ficam localizadas as estantes com os 

livros. No centro, há um espaço para as crianças lerem, com tapete, almofadas, puff, 

cadeiras, conforme imagens a seguir. 

 

        Imagem 5 - Biblioteca do lócus de pesquisa        Imagem 6 - Biblioteca do lócus  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Esse espaço fica aberto durante os horários de aula, de segunda a sexta-feira. A 

biblioteca é organizada por uma professora readaptada, com graduação em Pedagogia e em 

Geografia. Conforme informações fornecidas pelo professor da turma, a chegada dessa 

profissional foi em 2019, ano em que aconteceu a pesquisa de campo. A professora 

readaptada é responsável por organizar o espaço da biblioteca e, também, pelo empréstimo 

e pela devolução do acervo. O uso do espaço da biblioteca fica a critério dos professores 

das turmas que têm dia e horário reservado para irem ao espaço. Fica a cargo do professor 

planejar esse momento.  

A escola mantinha uma rotina organizada para o início das aulas, como descrito 

a seguir: 
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Às 13h as crianças entraram na escola e se dirigiram à quadra de esportes para 

formarem as filas de suas respectivas turmas. Enquanto se organizavam nas filas, 

tocava uma música infantil. Os professores colocaram-se em frente às suas 

turmas, e um por um dirigiram-se às salas de aulas (DIÁRIO DE CAMPO, 

05/04/2019).  

 

Esse ritual aconteceu todos os dias, o que mudava era o local: às vezes acontecia 

na quadra, às vezes no espaço onde lanchavam. Quando necessário, antes de irem para as 

salas, a direção dava alguns informes e fazia recomendações, tais como reuniões que 

aconteceriam, a importância de usarem a farda e de chegarem no horário.  

Ao chegar à sala de aula, o docente cumprimentava a turma, os alunos sentavam 

em uma carteira e se organizavam para a aula, enquanto o professor também separava os 

materiais necessários para o dia. Durante esse momento, um aluno, escalado previamente, 

organizava o cantinho da leitura. 

O cantinho da leitura é um espaço onde o professor organiza livros literários, 

histórias em quadrinhos e paradidáticos para que, nos momentos livres entre uma atividade 

e outra, os alunos pudessem pegar um livro e fazer a leitura. Quem geralmente frequentava 

o cantinho da leitura eram aqueles que terminavam as atividades antes do restante da turma. 

Os livros disponibilizados pertenciam ao docente da turma. 

Segundo ele, a proposta desse cantinho é despertar o prazer da leitura e também 

ser uma forma de os alunos estarem em contato com a literatura infantil, já que muitos não 

desfrutam dessa oportunidade em ambiente familiar. Dessa forma, é um momento livre e 

sem cobranças. 

Na sequência, o docente realizava a chamada e iniciava a aula com a leitura de 

uma história ou um poema. A proposta era que esse momento da leitura de um texto fosse 

realizado não apenas pelo professor, mas também por um aluno da turma, escalado 

previamente. De acordo com o docente, ler um texto no início das aulas também tinha como 

objetivo incentivar o prazer da leitura e novas descobertas no mundo letrado.  

Quando a leitura era feita pelo docente, o que acontecia na maioria das vezes, 

ele organizava o momento com base na metodologia de andaime (GRAVES; GRAVES, 

1995), influência de um curso de Especialização em Literatura na Escola feito pelo docente, 

oferecido pelo grupo de pesquisa Ensino e Linguagem, do Centro de Educação da UFRN, 

concluído no ano de 2017.  

O professor iniciava realizando um levantamento de hipóteses sobre a história, 

seguido da leitura em voz alta e, por fim, a confirmação ou a refutação das hipóteses e 

alguns questionamentos sobre o texto lido. Quando era um aluno que fazia o momento, esse 
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informava o título, autor e ilustrador do livro e fazia a leitura. Essa degustação literária 

durava em torno de 20 minutos.  

Finalizando o momento, iniciava-se a aula da disciplina programada para o 

horário. Eram aulas de duas disciplinas por dia, uma antes e outra depois do intervalo. As 

aulas eram desenvolvidas com base no livro didático das disciplinas, com resolução e 

correção de exercícios do livro e produção de textos. Aconteciam dentro da sala de aula, 

exceto uma vez que a turma foi levada à sala de informática para assistir a um vídeo. 

No intervalo, as crianças lanchavam e brincavam, enquanto os docentes da 

escola lanchavam na sala dos professores. Era comum ouvir reclamações de brigas não só 

das crianças da turma como também de outras vizinhas.  

É necessário destacar a paisagem sonora da sala de aula. Era possível ouvir 

barulhos de outras turmas e os ventiladores da própria sala eram barulhentos. Diante disso, 

havia sempre um dilema em deixar ou não o ventilador ligado. Às vezes, o docente 

desligava o aparelho por causa do barulho e as crianças ficavam reclamando do calor. O 

incômodo do docente com os ventiladores era perceptível.  

Em conversa informal, ele comentou que, se deixasse o ventilador ligado, teria 

de falar mais alto, o que não era bom para sua voz. Então, preferia desligar os aparelhos. 

Durante as intervenções, a pesquisadora também teve que fazer a escolha entre ligar ou não 

os aparelhos.  

A sala de aula era ampla, entretanto, por causa da quantidade de crianças, 

tornava-se pequena. O ambiente contava com um quadro e o birô do professor, as carteiras 

eram organizadas uma atrás da outra e havia um pequeno armário na sala. Próximo ao 

armário, ficava o cantinho da leitura.  

As cadeiras eram velhas e desconfortáveis. Havia dois ventiladores na sala, mas 

apenas um estava funcionando. Os estudantes reclamavam do calor, assim como 

manifestavam o incômodo por meio da linguagem corporal, pois se abanavam com livros, 

pedaços de papel e com as mãos.  

 

2.3 Sujeitos 

 

A turma era composta por 32 alunos, mas apenas 25 crianças participaram da 

pesquisa. As outras sete crianças, cuja participação não foi autorizada pelos pais, 

participaram das sessões de leitura, mas não eram filmadas e suas falas não foram 
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consideradas nas transcrições e na análise de dados. Os sujeitos da pesquisa tinham entre 

10 e 13 anos, sendo 11 meninas e 12 meninos, conforme detalhado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico  1 - Idade dos sujeitos do estudo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na horizontal estão as idades das crianças e, na vertical, a quantidade de 

crianças por idade. A maior parte da turma, 68%, tem 10 anos, mas havia crianças com 11, 

12 e 13 anos, revelando a diversidade de faixa etária dos sujeitos. Na turma havia alguns 

alunos que já estavam cursando o quinto ano pela segunda vez.  

Durante o período de observação, foi possível perceber que uma boa parte da 

turma era tímida, como pode ser visto nas situações abaixo: 

 

[...] O professor passou na carteira de cada aluno conferindo quem havia 

realizado a atividade de língua portuguesa e depois fez a correção coletiva. 

Algumas questões os alunos respondiam em conjunto, mas outras, o docente 

solicitava que alguém respondesse oralmente. Percebi que algumas crianças, 

mesmo tendo feito a atividade, não queriam responder ao professor por causa da 

timidez (DIÁRIO DE CAMPO, 08/04/2019).  

 

Várias vezes essa situação se repetiu. As crianças, principalmente meninas, 

demonstravam certo incômodo com o pedido do professor, algumas até baixavam a cabeça 

ou se escondiam, com o objetivo de não serem escolhidas. Havia também aquelas que 

sempre queriam responder, geralmente meninos.  

Ao constatar isso, imaginou-se que haveria dificuldades de participação nas 

sessões de leitura, já que a proposta era que eles participassem oralmente. Isso se confirmou 

até certo ponto. De fato, os que mais participaram oralmente eram os meninos, mas houve 

participações das meninas também. De modo a possibilitar uma participação mais efetiva 

de todos, foram propostas atividades escritas.  

Sobre o trabalho com a literatura na turma, constatou-se que as aulas sempre 

começavam com a leitura de um texto para a degustação. Também foi perceptível que o 
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professor tinha alguns combinados com a turma sobre o momento de leitura, tais como não 

conversar e fazer os comentários apenas na pré-leitura e pós-leitura. Nesse momento de 

degustação, o docente também buscava fazer com que os alunos realizassem a leitura 

inicial, como descrito a seguir: 

 

Após esse informe, o professor pediu que o leitor do dia fosse até a frente e 

realizasse a leitura da obra que escolheu para a turma. A criança leu o livro O 

grãozinho de areia, de Fernando Paixão, que, segundo o estudante, é uma 

literatura de cordel. À medida que lia o texto, a criança mostrava as ilustrações 

da página para a turma (DIÁRIO DE CAMPO, 08/04/2019). 

 

É válido destacar que a maioria das crianças era resistente a essa ideia devido à 

timidez, assim, ela era realizada por poucos. Foi possível perceber, durante o período de 

observação, que muitos se negavam a fazer a leitura. O docente incentivava a participação 

de todas as crianças, mas a atividade não era obrigatória. 

Além da observação, foi aplicado um questionário, de modo que fosse possível 

traçar o perfil leitor da turma. Esse procedimento foi importante porque todas as 

intervenções deste estudo envolviam leitura, então, conhecer um pouco o perfil leitor 

contribuiu para a seleção do corpus e a organização das sessões de leitura.  

Apesar de o professor propor a leitura de textos todos os dias, notou-se que 

muitas crianças não o faziam ou tinham pouco repertório literário. Destaca-se que a 

pesquisa foi feita no início do ano, então a turma ainda não havia consolidado a proposta 

do professor.  

A primeira pergunta do questionário era se eles gostavam ou não de ler. O 

resultado foi o seguinte: 

 

Gráfico  2 – Você gosta de ler livros? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como pode ser visto no gráfico 2, 88% dos sujeitos afirmaram que gostavam 

de ler. Analisando as outras perguntas do questionário, foi possível notar pouco repertório 

de textos e uma baixa frequência com que realizavam a leitura de um livro. Quando 

questionados sobre quantas vezes liam por semana, a maioria ficou entre as opções “de vez 

em quando” ou “nenhum dia da semana” (Gráfico 3). 

 

Gráfico  3 - Quantas vezes por semana você lê livros? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Mesmo a maioria afirmando que gosta de ler, no caso 88% dos sujeitos, 60% 

das crianças afirmaram não ler em nenhum dia da semana ou ler de vez em quando. Assim, 

fez-se o seguinte questionamento: Será que as crianças afirmavam gostar de ler porque 

sabem que se espera essa resposta?  

O ato de ler é socialmente valorizado. Na sociedade, nas escolas, os professores 

também comentam sobre a importância da leitura. Há muitos programas e políticas públicas 

que visam o fomento à leitura, as escolas desenvolvem projetos de leitura. Então, mesmo 

com limitações no que se refere às práticas com a leitura na escola, há um entendimento 

geral sobre a importância de ler e ser leitor, e isso pode ter influenciado a resposta dos 

sujeitos da pesquisa à primeira pergunta.  

Entretanto, não se pode deixar de considerar que muitas crianças, como o caso 

dos sujeitos da pesquisa, têm pouco acesso a livros de literatura infantil fora da escola. 

Dessa forma, mesmo que gostem de ler, não têm livros disponíveis em seus contextos 

familiares. O livro ocupa lugar de destaque na formação de leitores e é dever da escola 

assumir e realizar essa formação (CADEMARTORI, 2010). Como em muitos casos as 

crianças têm contato com essas obras apenas na escola, é importante que lhes seja 

proporcionado esse contato com a leitura, a discussão e as reflexões de obras de literatura. 
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 Infere-se que, ao responder o questionário, não consideraram as propostas do 

docente da turma para o trabalho com o texto literário: que é o cantinho da leitura e as 

degustações literárias realizadas no início das aulas. É válido ressaltar que nem todas 

pegavam livros no cantinho da leitura, algumas escolhiam ficar conversando e outras não 

pegavam porque estavam fazendo alguma atividade solicitada pelo docente.  

Também foi perguntado o que eles gostavam de ler e o gênero História em 

Quadrinhos foi o preferido de toda a turma, como é possível ver abaixo: 

 

Gráfico  4 - O que você gosta de ler? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Isso foi notado na observação in loco, pois muitas crianças escolhiam as HQs 

para fazer a leitura espontânea, destacando-se, principalmente, as revistas da Turma da 

Mônica. Essas revistas estavam presentes no cantinho da leitura e, enquanto esperavam que 

os colegas terminassem a atividade, algumas crianças realizavam a leitura.  

Também se perguntou quais livros eles tinham lido recentemente, para conhecer 

o repertório das crianças. Nove crianças afirmaram não terem lido histórias ou poemas e 

uma afirmou não lembrar de uma leitura recente, mas em sua maioria informaram alguns 

livros. Constatou-se a presença das revistas da Turma da Mônica, citadas por seis crianças. 

Também citaram os seguintes livros/histórias: ABC de água (2014), de Selma Maria; A 

dama da fé (2016), de Ester Bezerra; O menino maluquinho (2014), de Ziraldo; Isto é um 

poema que cura peixes (2016), de Jean Pierre Simeon; Bia e Beto em não pode não (2012), 

de Geoffrey Hayes; O grãozinho de areia em cordel (2010), de Fernando Paixão. Uma 

criança afirmou ler livros de ciências e livros em espanhol, mas não citou título ou fez 

referência a um autor. Da mesma forma, outra criança citou que lia histórias românticas e 
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lendas de bruxas. Dois sujeitos escreveram o que lembravam da história ou poema, mas não 

apresentaram título nem autor: A bruxa das nozes, O rato roeu a roupa do rei de Roma. 

Duas crianças ainda disseram que não gostavam de ler textos e que preferiam 

livros de imagem ou com muita ilustração. Esse fato repete resultados de uma pesquisa 

desenvolvida por Amarilha (2009) em Natal, Rio Grande do Norte (Brasil), no ano de 1991. 

A pesquisa em questão buscou averiguar as atividades desenvolvidas na escola no que se 

refere à leitura de literatura. 

A pesquisadora constatou nas escolas o uso problemático da “pedagogia do 

visual”, pois os professores selecionavam para as crianças livros com o predomínio da 

imagem e pouco texto, não apenas para crianças em alfabetização, mas também os alunos 

dos 5º anos, série em que se espera encontrar leitores mais experientes com o texto verbal. 

Não havia, por parte dos sujeitos, motivação para enfrentar textos mais longos e com menos 

ilustrações. Isso foi notado no caso dos sujeitos dessa pesquisa, uma vez que eles sempre 

reclamaram do tamanho do texto e, desde o início das intervenções, demonstravam pouca 

vontade de ler.  

Dentre os sujeitos, um ainda não sabia ler e já era a segunda vez que cursava o 

5º ano. A criança sempre pedia ajuda da estagiária da turma para fazer as atividades de sala. 

Durante a observação, a pesquisadora também prestou auxílio. Era feita a leitura das 

questões para que ela pudesse responder. Também precisava de auxílio para escrever 

algumas palavras.  

A criança demonstrava facilidade de responder às questões e participava das 

aulas tirando dúvidas ou fazendo comentários, mas, como não sabia ler e tinha muita 

dificuldade de escrever, não apresentava a mesma autonomia dos outros estudantes. 

A partir da observação, foi possível constatar que a turma era diversa no que se 

refere ao perfil leitor, pois havia os que não sabiam ler, os que preferiam livros de imagem 

e com muita ilustração, e os que gostavam de ler textos longos e sem ilustração. Notou-se 

um repertório literário limitado em que predominavam os livros que havia na sala de aula, 

do cantinho da leitura. Havia também os que gostavam de ler, mas liam textos não literários, 

tais como livros de ciências. Esses fatores foram considerados na escolha das obras. Assim, 

objetivou-se a seleção de textos que abrangessem todos, então selecionaram-se três textos 

curtos, dois médios e um longo.  

Apesar de o docente também usar a metodologia de andaimagem, as crianças 

afirmaram não ler e conversar sobre os textos da forma como foi proposto na pesquisa. Esse 

aspecto foi constatado pelo comportamento dos sujeitos durante as intervenções e também 
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por algumas falas. Isso aconteceu porque o professor fazia o momento de degustação de 20 

minutos, enquanto a sessão de leitura durava até 60 minutos.  

Algumas crianças não gostavam de participar das discussões e achavam 

cansativo. Outras ficavam conversando entre si e questionavam a pesquisadora o motivo de 

ter de ficar falando sobre o texto. Além disso, insistiam em fazer atividades escritas e, 

durante as primeiras intervenções, elas pediam sempre ou perguntavam quando iam fazer 

esse tipo de atividade. Infere-se que esse pedido era constante devido ao histórico de 

práticas de leitura em que as crianças leem um texto e, em seguida, respondem às perguntas 

de compreensão textual, geralmente presente em livros didáticos de língua portuguesa.  

A partir desse perfil da turma, notaram-se alguns desafios, como, por exemplo, 

propor atividades de leitura de textos, pois os aprendizes não demonstraram muita afinidade 

com essa ação; e participar oralmente nas sessões de leitura, visto que a maioria dos sujeitos 

era tímida. Então, esperava-se que a literatura seduzisse as crianças e elas pudessem se 

envolver nas intervenções. Esses desafios levaram a reorientar alguns procedimentos, que 

se apresentarão mais adiante. 

 

2.4 O corpus literário 

 

Para fazer a seleção do corpus para a pesquisa, foi necessário adentrar no mundo 

da literatura infantil com temática indígena durante o período de um ano e meio: foi 

realizada a leitura de livros de literatura infantil com temática indígena de modo a se 

aproximar da temática e para conhecer essa literatura.  

Considerou-se difícil porque a maioria dos livros sobre a temática não era 

literária ou apresentava poucas características de um texto literário. Muitas das produções 

se limitavam a apresentar costumes indígenas e tinham um fundo moral ou didático. 

Entretanto, o objetivo era ler textos literários em que as crianças pudessem se envolver com 

a história por meio da identificação e se divertirem com a leitura, que promovesse o 

compartilhamento de impressões e a ampliação de seus horizontes de expectativas. 

Com essas preocupações, foram selecionadas cinco obras que foram lidas nas 

sessões de leitura com as crianças. Os critérios para a seleção do corpus foram: a) ser 

literatura; b) apresentar um projeto gráfico e/ou ilustrações que contribuíssem para a leitura 

da obra; c) ter personagens indígenas situados em um contexto específico. Então, foram 

lidas quatro obras de literatura indígena e um livro de literatura indigenista. Os livros 

selecionados foram os seguintes: 
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● A boca da noite 

 

O livro foi escrito por Cristino Wapichana e ilustrado por Graça Lima. 

Publicado em 2016, pela Zit Editora, conta a história de Kupai, um menino muito curioso, 

que, quando ouve o pai contando uma história sobre a boca da noite, começa a se perguntar 

o que é e como é essa tal boca. Ao adormecer em sua rede, acaba sonhando com a boca da 

noite, fato que despertou ainda mais sua curiosidade. 

 

 

Imagem 7 - Capa do livro A boca da noite 

 
Fonte: Wapichana, 2016. 

 

Esse livro mostra a rotina de uma aldeia situada em uma floresta, evidencia a 

importância da contação de histórias e também apresenta a criança indígena como 

protagonista e um indivíduo curioso e inteligente. O projeto gráfico do livro chama muito 

a atenção, tanto devido ao seu formato, pois é maior do que os livros considerados comuns, 

quanto pelas ilustrações, pelo uso das orelhas e guardas e contrastes entre cores. 
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● A mulher que virou urutau 

 

Foi escrito por Olívio Jekupe e Maria Kexeru, com ilustrações de Taísa Borges. 

Trata-se de uma obra bilíngue, e os textos em guarani foram traduzidos por Jera Giselda. O 

livro foi publicado no ano de 2011 pela Panda Books. A lenda guarani conta a história de 

uma bela índia que, por apaixonar-se pelo Lua, fica declarando seu amor. O Lua decide 

provar se o amor é verdadeiro e, ao descobrir que não, resolve castigá-la.  

 

 

Imagem 8 - Capa do livro A mulher que virou urutau 

 
Fonte: Jekupe e Kerexu, 2011. 

 

A obra é bilíngue e apresenta textos em guarani e em português. Essa proposta 

perpetua a presença da língua guarani e evidencia a existência de línguas indígenas que não 

são conhecidas da população brasileira. Além disso, traz o relato de uma lenda, gênero 

muito presente e valorizado entre as sociedades indígenas. As ilustrações e o projeto gráfico 

complementam a história e contribuem para o sentido da obra.   
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● Cobra-grande: histórias da Amazônia 

 

Publicado em 2008 pela SM, Cobra-grande: histórias da Amazônia, é uma 

coletânea de lendas, crônicas e mitos da região da Amazônia. Foi escrito por Sean Taylor e 

ilustrado por Fernando Vilela.  

 

 

Imagem 9 - Capa do livro Cobra-grande: histórias da Amazônia 

 
Fonte: Taylor, 2008. 

 

Desse livro, selecionaram-se duas lendas para as sessões de leitura: “A mãe 

d’agua” e “A cobra-grande”. O motivo da seleção foi a origem dos textos, pois são lendas 

da região onde mais existe a presença indígena no Brasil: a Amazônia. O livro valoriza as 

lendas e sua presença entre os indígenas. O projeto gráfico e as ilustrações contribuem com 

a leitura das lendas e despertam a atenção e a curiosidade dos leitores. 

 

● Histórias de índio 

 

Esse livro é de autoria de Daniel Munduruku, com ilustrações de Laurabeatriz. 

Foi publicado no ano de 2016 pela Companhia das Letrinhas. A obra traz algumas 

crônicas, contos, depoimentos e informações sobre os povos indígenas do Brasil. 
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Imagem 10 - Capa do livro Histórias de índio 

 
Fonte: Munduruku, 2016. 

 

Desse livro foi selecionada a crônica “É índio ou não é índio?”, em que o 

personagem ouve um diálogo entre duas senhoras que discutiam se ele era ou não um índio. 

Esse diálogo, que aconteceu dentro de um metrô, é descrito com bom humor. O projeto 

gráfico da obra é simples e apresenta ilustrações e vinhetas. No caso do texto lido com as 

crianças, estava acompanhado de vinhetas. 

 

● Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da (minha) memória 

 

De autoria de Daniel Munduruku, com ilustrações de Rogério Borges, o livro 

foi publicado em 2005 pela Studio Nobel. É uma autobiografia em que um menino narra 

suas vivências quando criança, na cidade e, também, na aldeia. 
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Imagem 11 - Capa do livro Meu vô Apolinário 

 
Fonte: Munduruku, 2005. 

 

O livro relata a presença do indígena na cidade e o trânsito entre o meio urbano 

e a aldeia. Também aborda a importância dos mais velhos e de alguns conhecimentos 

indígenas. A leitura dessa obra pode possibilitar a desconstrução da ideia de que há povos 

indígenas apenas nas florestas. Nesse caso, mostrou o personagem indígena se apropriando 

dos conhecimentos na cidade e, também, na aldeia, além de mostrar o preconceito vivido 

por ele. O livro tem um texto mais longo e é constituído por sete capítulos. As ilustrações 

são repletas de detalhes e não apresentam relação direta com o texto verbal, exigindo que o 

leitor faça inferências dessa relação entre linguagem visual e verbal. 

 

2.5 As sessões de leitura 

 

As sessões de leitura foram desenvolvidas a partir da metodologia de 

andaimagem. O conceito de andaime baseia-se nas ideias de Vygotsky e Bruner, mas foram 

Graves e Graves (1995) que desenvolveram esse conceito metodologicamente, com o foco 

na leitura de textos. Segundo Amarilha e Freitas (2016, p. 28), 

 

A metáfora do andaime se baseia no princípio vigotskiano de que um sujeito mais 

experiente pode auxiliar outro a realizar tarefas que sem auxílio não tem 

condições de fazê-lo. Nesse processo, o sujeito-aprendiz percorre a zona de 
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desenvolvimento proximal – ZDP, ou seja, parte com a ajuda de alguém e ao 

término deve estar apto a realizar a mesma tarefa sozinho. 

 

O objetivo da metodologia é que os estudantes compreendam ao máximo a 

leitura dos textos e se divide em duas etapas: a etapa de planejamento e a de implementação. 

É no planejamento que o professor levará em consideração os objetivos da leitura, os 

estudantes e o texto que será lido. A fase da implementação é organizada em três etapas: 

pré-leitura, leitura e pós-leitura.  

A pré-leitura tem como objetivo preparar o estudante para a leitura do texto, 

seja motivando-o, ampliando vocabulário, apresentando conceitos necessários para realizar 

a leitura do texto, seja fazendo o levantamento de conhecimentos prévios e/ou hipóteses de 

leitura. A etapa da leitura é a forma como a leitura do texto será feita: oral, leitura silenciosa, 

leitura coletiva. Por fim, a pós-leitura tem o intuito de ampliar e consolidar o que foi 

compreendido na leitura por meio de discussões, questionamentos, atividades escritas, 

dramatizações.  

Com base nessa metodologia, foram realizadas nove intervenções (Apêndices I 

ao M) buscando alcançar dois objetivos: discutir a temática indígena de forma 

contextualizada; mostrar que o livro de literatura infantil possui não apenas palavras, mas 

também aspectos visuais e plásticos que contribuem para a leitura. As intervenções foram 

organizadas da seguinte forma: 

 

 

Quadro 1 - Cronograma de intervenções 
SESSÕES DE LEITURA 

DATA SESSÃO DE LEITURA ATIVIDADES  

20/05/2019 Intervenção 1: É índio ou não é índio 

(Daniel Munduruku) – Sessão introdutória. 

Leitura e discussão de texto; exposição de 

slides. 

24/05/2019 Intervenção 2: A boca da noite (Cristino 

Wapichana e Graça Lima). 

Leitura e discussão do texto. 

27/05/2019 Intervenção 3: A boca da noite. Exploração e leitura do projeto gráfico do 

livro e das ilustrações. 

31/05/2019 Intervenção 4: A mulher que virou urutau 

(Olivio Jekupe, Maria Kexeru e Taísa 

Borges). 

Leitura e discussão de texto. Atividade 

escrita. 

 

03/06/2019 Intervenção 5: A mulher que virou urutau 

(Olivio Jekupe, Maria Kexeru e Taísa 

Borges). 

Leitura e discussão das ilustrações. 

Exposição de vídeo sobre o povo guarani. 
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07/06/2019 Intervenção 6: Cobra grande: histórias da 

Amazônia (A mãe d’agua/A cobra grande) 

– Sean Taylon e Fernando Vilela. 

Leitura e discussão do texto, projeto gráfico 

e ilustrações. Atividade escrita. 

10/06/2019 Intervenção 7: Meu vô Apolinário: um 

mergulho no rio da (minha) memória 

(Daniel Munduruku e Rogério Borges). 

Leitura e discussão do texto e das 

ilustrações. 

17/06/2019 Intervenção 8: Meu vô Apolinário: um 

mergulho no rio da (minha) memória 

(Daniel Munduruku e Rogério Borges). 

Leitura e discussão do texto e das 

ilustrações. 

18/06/2019 Intervenção 9: Meu vô Apolinário: um 

mergulho no rio da (minha) memória 

(Daniel Munduruku e Rogério Borges).  

Leitura e discussão do texto e das 

ilustrações. 

Apresentação de imagens sobre o povo 

Munduruku. 

Apresentação de vídeo do autor Daniel 

Munduruku falando sobre ancestralidade e a 

obra Meu vô Apolinário. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Levando em consideração os conhecimentos prévios dos sujeitos a partir do 

questionário inicial, foi elaborada uma aula introdutória que pudesse subsidiar os estudantes 

e ajudá-los a adentrar no mundo da LITI.  

Dessa forma, fez-se a primeira intervenção com a leitura e uma breve discussão 

do texto “É índio ou não é índio?” do livro Histórias de índio (2010), de Daniel Munduruku.  

Essa história acontece em um metrô e relata a discussão entre duas senhoras se um homem 

era ou não um índio. Após isso, aconteceu uma apresentação de slides, de forma expositiva-

dialogada para que os sujeitos conhecessem um pouco sobre a quantidade de povos 

indígenas que existem no Brasil, a educação escolar indígena e a diferença das palavras 

índio e indígena. Além disso, objetivou-se, com essa leitura, começar a questionar a visão 

estereotipada de que os indígenas estão apenas na floresta, caçando e pescando, que foi 

constatada a partir das respostas ao questionário inicial.  

Depois dessa sessão introdutória, começou a leitura das obras selecionadas. A 

primeira refere-se a personagens do povo Wapichana, que viviam à beira do rio em uma 

floresta. A segunda e a terceira eram lendas dos indígenas guaranis e da região Amazônica, 

respectivamente, buscando destacar a importância desse gênero textual para esses povos. A 

quarta tratava sobre um indígena Munduruku que nasceu e viveu na cidade grande.  

As sessões de leitura aconteceram na sala de aula da turma e, quando foi 

necessário utilizar caixa de som e Datashow, ocorreram em uma outra sala que possuía tais 

equipamentos, conforme imagens abaixo. Essa outra sala era mais ampla, mas também 

possuía cadeiras velhas e ventiladores que causavam incômodos sonoros. 
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Imagem 12 - Sessão de leitura em sala de aula 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Imagem 13 - Sessão de leitura em sala de multimídia 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Durante as intervenções, buscou-se apresentar propostas diferentes de livros. 

Por isso foram lidos textos curtos, médios e longos, uma diversidade de projetos gráficos e 

de ilustrações, respeitando a diversidade do perfil leitor da turma. A ideia inicial era apenas 

ler e discutir os textos, mas, a pedido das crianças, incluíram-se também atividades escritas, 

visando à maior adesão às aulas por parte dos sujeitos. Esse ajuste foi possível porque foi 

adotado o modelo de pesquisa qualitativa, que permite reorientar procedimentos 

metodológicos em benefício da meta a ser alcançada. 
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2.6 Análise dos dados 

 

Como procedimento para análise dos dados da pesquisa, apoiou-se em 

princípios da análise de conteúdo (AC), levando em consideração as discussões trazidas por 

Bardin (2016) e Franco (2018). A AC parte de uma mensagem e considera que ela está 

inteiramente ligada ao contexto de seus produtores, por isso é importante analisar tanto um 

quanto o outro.  

As análises foram realizadas “com base no conteúdo manifesto e explícito. Isso 

não significa, porém, descartar a possibilidade de se realizar uma sólida análise acerca do 

conteúdo ‘oculto’ das mensagens e de suas entrelinhas [...]” (FRANCO, 2018, p. 30). 

Segundo Franco (2018), a AC tem alguns pressupostos básicos. O primeiro é 

que toda mensagem tem grande quantidade de informações sobre quem fala, isto é, sobre 

aquele que produz a mensagem. O segundo é que esse autor seleciona antes de produzir a 

mensagem e essa seleção não é arbitrária. O terceiro é que o que expõe é a partir de sua 

concepção da realidade  

Dentre as técnicas abordadas pela análise de conteúdo, foi adotada a de análise 

categorial. Para Bardin (2016, p.147), “A categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos”. A criação dessas 

categorias é um ponto importante da análise de conteúdo. Essas categorias podem ser 

elaboradas a priori ou não. No caso dessa pesquisa, elas surgiram a partir da análise do 

material, registrado em vídeo, nas entrevistas e nos questionários, considerando-se 

sobretudo a recepção dos sujeitos aos livros de literatura infantil de temática indígena lidos 

durante a intervenção. 

Destacaram-se duas categorias semânticas, cada uma com duas subcategorias, 

como pode ser visto no quadro abaixo. 

 

Quadro 2 - Categorias de análise 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1 O livro de literatura infantil com 

temática indígena 

O texto literário 

O projeto gráfico 

2 O que é ser indígena 

O horizonte de expectativas sobre o indígena 

Reconstrução do horizonte de expectativas 

sobre o indígena 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A primeira categoria, intitulada de O livro de literatura infantil com temática 

indígena, traz à tona as vozes das crianças acerca do livro enquanto suporte de leitura. 

Assim, está dividida em duas subcategorias: a) o texto literário, destacando o quanto a 

literatura, como arte da palavra, mobiliza o leitor; e b) o projeto gráfico, mostrando que, 

para além do texto literário, a linguagem visual e plástica também faz parte da leitura da 

obra. 

O que é ser indígena, como segunda categoria, destaca as concepções das 

crianças sobre os povos indígenas. Ao falar sobre esse aspecto, os sujeitos da pesquisa 

manifestaram alguns estereótipos sobre o que é ser um indígena e demonstraram alguma 

valorização dos saberes e das atitudes desses povos. Essa categoria foi subdividida em duas: 

a) o horizonte de expectativas sobre os indígenas: expondo os conhecimentos prévios das 

crianças acerca da vida e cultura dos povos indígenas; e b) reconstrução do horizonte de 

expectativas sobre o indígena: apresentando possíveis avanços das concepções iniciais das 

crianças após as sessões de leitura. 
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3 CONCEITOS QUE FUNDAMENTAM O ESTUDO 

 

 
Em volta da fogueira:  

memória, história 

O mundo se recria 

Graça Graúna 

 

Nos versos acima, Graça Graúna destaca que, por meio da memória, da história, 

o mundo se recria, se faz e refaz. Da mesma forma, acontece também nessa dissertação, 

quando se busca estudos que vêm construindo a memória e a história dos temas que serão 

aqui abordados. Dessa forma, serão apresentados os três conceitos que serviram de base 

para a construção desta reflexão e para a compreensão do objeto dessa pesquisa. 

Os conceitos que serão discutidos neste capítulo são leitura, literatura e projeto 

gráfico. Os três, em articulação, ajudaram a refletir sobre o objeto de estudo, pois se entende 

que eles convergem no livro de literatura infantil com temática indígena. É nesse objeto que 

encontramos a literatura como arte da palavra, mas também a linguagem visual, ambas 

aglutinadas pelo projeto gráfico do livro de literatura infantil com temática indígena. 

Considera-se, assim, o livro de literatura infantil com temática indígena como um objeto 

em que há uma relação interdependente entre a palavra e o projeto gráfico.  

No presente capítulo, serão evidenciados os estudos de Freire (2011), Martins 

(2006) e Smith (1989), que discutem sobre leitura; Amarilha (2009), Coelho (2000), Culler 

(1999), Compagnon (2009), Jauss (2002) e Zilberman (1989), para refletir sobre a literatura, 

a literatura infantil e a estética da recepção; e, por fim, Hendel (2006), Moraes (2008), 

Dondis (2015) e Lins (2003), no que se refere ao projeto gráfico do livro.  

 

3.1 Leitura  

 

A leitura é uma das habilidades básicas que os seres humanos precisam 

dominar, afinal, está presente em todas as situações, desde momentos de lazer a momentos 

de trabalho e estudo. Em casa, nas ruas, no trabalho, na escola, no cinema, no computador, 

no livro, onde as pessoas estiverem, serão convocadas a ler. A leitura está em todos os 

lugares, mas “[...] o ato de ler é usualmente relacionado com a escrita, e o leitor visto como 

decodificador da letra. Bastará, porém, decifrar palavras para acontecer a leitura?” 

(MARTINS, 2006, p. 7). Certamente que não.  
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Acredita-se que ler está além das palavras e que os conhecimentos que fazem 

acontecer a leitura estão além da decifração. Assim como se lê a palavra, também fazemos 

a leitura de uma imagem, de uma expressão facial, de uma paisagem, por isso a leitura está 

nas situações sociais, culturais, políticas e econômicas. 

Para Smith (1989), a base da leitura é a compreensão, e sem essa não ocorre a 

leitura. Essa compreensão é estabelecida a partir das vivências e das interações do leitor 

com o mundo, o que o autor chama de Teoria do mundo em nossas cabeças. Em suas 

palavras, 

 

O que possuímos em nossas cabeças é uma teoria sobre como é o mundo, uma 

teoria que é a base de todas as nossas percepções e compreensão do mundo, a 

raiz de todo o aprendizado, a fonte de esperanças e medos, motivos e 

expectativas, raciocínio e criatividade. E esta teoria é tudo que temos. Se 

podemos extrair sentido do mundo, isto ocorre devido à interpretação de nossas 

interações com o mundo, à luz de nossa teoria (SMITH, 1989, p. 23). 

 

Assim, há uma relação de dependência entre a leitura e a teoria de mundo para 

que o texto possa fazer sentido para o leitor. Ao estabelecer relações e sentidos na leitura, 

o leitor poderá ampliar sua teoria. Essa forma de organização da teoria de mundo permite 

que o leitor categorize as informações e faça previsões acerca dos acontecimentos na vida 

e, também, na leitura de um texto. 

Parte desse sistema é organizado em categorias em que objetos e eventos têm 

uma similaridade. “Categorizar significa tratar alguns objetos ou eventos como iguais, ainda 

que diferentes de outros objetos ou evento” (SMITH, 1989, p. 24), sendo que a 

categorização permite ao leitor dar sentido ao que está lendo.  

Durante o ato da leitura, o leitor está sempre prevendo o que vai acontecer, e 

por isso podemos afirmar que a leitura tem uma relação de dependência com a previsão. 

Essas previsões não são aleatórias, mas se baseiam na teoria do mundo do leitor e a partir 

das pistas que o texto vai fornecendo. Segundo Smith (1989, p. 35), “A previsão significa 

fazermos perguntas, e compreensão significa sermos capazes de responder a algumas das 

questões formuladas”. 

Ao discutir sobre a leitura, Smith (1989) refere-se apenas à leitura da palavra. 

Freire (2011), por sua vez, traz uma outra perspectiva sobre o assunto. Segundo ele, o ato 

de ler “[...] não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 

mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a 

leitura da palavra [...]” (FREIRE, 2011, p. 19).  
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Ao se referir à leitura dessa forma, o autor amplia essa concepção para além da 

escrita, pois, antes de aprender a ler de forma convencional, a pessoa aprende a ler o mundo, 

isto é, ler como as coisas ao redor estão organizadas, os aspectos culturais, as expressões 

faciais e corporais, as cores, as imagens, enfim, tudo o que está disposto no mundo. 

Portanto, o processo de atribuir significado, que é a base da leitura, ocorre mesmo a quem 

ainda não lê a palavra. 

Nessa mesma perspectiva, Martins (2006) considera a leitura como algo 

cultural, presente no cotidiano, e por isso defende que se aprende a ler vivendo. Considera 

a leitura “como um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não 

importando por meio de que linguagem” (MARTINS, 2006, p. 30). Assim, para a autora, a 

leitura também deixa de ser apenas voltada à decodificação do texto escrito e passa a 

considerar outras linguagens, tais como a imagem, o som, um gesto ou acontecimento; a 

partir do diálogo e da interação entre o leitor e o objeto lido, a leitura acontece.   

É válido ressaltar que a autora não desconsidera nem diminui a importância do 

decodificar, afinal é impossível ocorrer a compreensão do que se está lendo em palavras 

sem o ato da decodificação. Entretanto, de nada adianta decodificar e não compreender. A 

leitura, portanto, vai além da compreensão, é uma experiência individual, um 

acontecimento. “Em face disso, aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, 

dar sentido a ele a nós próprios, o que, mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados” 

(MARTINS, 2006, p. 34). 

Assim, destaca três níveis de leitura que se relacionam e se complementam: a 

leitura em nível sensorial, emocional e racional. Não há uma hierarquização, mas, 

dependendo da situação, um nível é privilegiado em face do outro. No quadro abaixo, têm-

se os níveis e os respectivos conceitos. 

 

Quadro 3 - Níveis de leitura 

NÍVEIS DE LEITURA 

NÍVEL CONCEITO 

Sensorial 

Esse nível de leitura está intimamente ligado aos sentidos do leitor: olfato, paladar, audição, 

visão e tato. Essa leitura tende ao imediato, ao agora, e às vezes acontece até de forma 

inconsciente, agradando ou não os sentidos sem, necessariamente, ter um motivo. No que se 

refere à leitura do objeto livro, os sentidos poderão ser estimulados a partir da forma, das cores, 

do volume, do tipo de página e, em um primeiro momento, isso é o que o leitor levará em 

consideração. Esses aspectos e essas características podem tanto incentivar a leitura quanto 

ocasionar a rejeição, pois “sua aparência também impressiona, bem ou mal” (MARTINS, 2006, 

p. 47). É nesse nível que os aspectos do projeto gráfico do livro irão se destacar. 
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Emocional 

Este nível relaciona-se às emoções do leitor. A preocupação não está em sobre o que o texto 

trata, a forma como ele é apresentada, mas sim o que ele provoca. O leitor se vê envolvido com 

a leitura e, às vezes, esse envolvimento foge até de seu controle. É nesses momentos que ele 

poderá estabelecer relações com sua história pessoal, seu contexto e, ao se envolver com a 

leitura, isso irá despertar raiva, alegria, tristeza, entre outros sentimentos. Relaciona-se, portanto, 

às experiências prévias, de caráter retrospectivo. Ela proporciona prazer, mas, de acordo com a 

autora, isso é pouco valorizado. 

Racional 

Tem caráter reflexivo, estabelecendo uma ponte entre o leitor e o conhecimento. Nesse nível o 

leitor se distancia criticamente, atribuindo significado ao texto, questionando, alargando seus 

horizontes de expectativa, a partir do diálogo estabelecido entre o que foi lido e o seu contexto 

pessoal. A leitura transforma o conhecimento prévio em novos conhecimentos. Segundo a 

autora, esse nível é o que é considerado no status letrado, pois considera uma atividade 

intelectual. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em Martins (2006). 

 

Durante a leitura de um livro de literatura, esses níveis são evocados e vão se 

relacionando. Esses três níveis deixam claro que a leitura não depende apenas da palavra, 

mas também dos conhecimentos prévios do leitor, da materialidade e da organização do 

livro.  

Portanto, em conformidade com os autores ressaltados, há dois pontos a serem 

considerados neste trabalho: a) a leitura é compreensão e o ato de ler está subsidiado pela 

categorização e previsão; b) a leitura vai além do texto verbal, uma vez que ler é o ato de 

compreender as simbologias, as convenções das linguagens. Esse conceito é importante 

para esse trabalho, uma vez que propomos a leitura do livro de literatura infantil levando 

em consideração o texto literário e o projeto gráfico. 

 

3.2 Literatura infantil 

 

O que é literatura? Não é de hoje que estudiosos têm se debruçado sobre essa 

pergunta, mas até então não chegaram a uma definição do que seria uma obra literária. Têm-

se, entretanto, características que, mesmo não sendo suficientes para defini-la, servem como 

parâmetros para esse estudo.  

Ao falarmos de literatura, há uma forte característica que a define: a palavra. 

Segundo Amarilha (2009, p. 54), “Na literatura, a palavra é o elemento mais importante, é 

ela que desencadeia o universo imaginado”. A palavra chama a atenção do leitor por meio 

de sua organização, inovação e invenção. A literatura é, portanto, produto de linguagem 

(AMARILHA, 2009). 

Ao discutir sobre o que é a literatura, Culler (1999) destaca cinco pontos sobre 

a natureza da literatura, mesmo que essas características não sejam suficientes para 
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descrevê-la, pois “a literatura não é apenas uma moldura na qual colocamos a linguagem” 

(CULLER, 1999, p. 34). Dessas características, considera-se relevante: 

I. A linguagem em primeiro plano: a linguagem literária é organizada de modo 

a atrair a atenção do leitor, seja pelas invenções com as palavras, seja pela combinação dos 

sons. Assim, “a linguagem configurada de modos estranhos” (CULLER, 1999, p. 35) é 

proposta para desautomatizar o leitor.  

II. Integração da linguagem: os elementos e os componentes do texto literário 

se relacionam de forma complexa. Segundo o autor, há uma relação “entre forma e sentido 

ou tema e gramática” (CULLER, 1999, p. 37), e, ao se pensar no todo, encontra-se 

“integração, harmonia, tensão ou dissonância” (CULLER, 1999, p. 37). 

III. Ficção: o texto literário projeta um mundo ficcional em que se configuram 

pessoas e acontecimentos não reais, em que “[...] suas elocuções têm uma relação especial 

com o mundo” (CULLER, 1999, p. 37).  

IV. Objeto estético: o texto literário pode ser considerado como um objeto 

estético que está relacionado historicamente com o belo. A literatura, como o investimento 

feito na palavra, “pode divertir ou instruir ou incitar, pode ter uma gama de efeitos [...]” 

(CULLER, 1999, p. 40) no leitor, ampliando suas experiências e visões de mundo.  

V. Intertextualidade: a literatura é intertextual, pois uma obra é feita a partir de 

outras obras; segundo o autor, “[...] é sempre implicitamente uma reflexão sobre a própria 

literatura” (CULLER, 1999, p. 41).  

Para além de aspectos concernentes à linguagem, Compagnon (2009) considera 

a literatura viva e atribui a ela o poder de formar o ser humano, pois, por meio dessa leitura, 

o leitor pode sair de si mesmo. Para ele, o texto literário ultrapassa os limites da linguagem 

e se desconstrói. “Exercício de reflexão e experiência de escrita, a literatura responde a um 

projeto de conhecimento do homem e do mundo” (COMPAGNON, 2009, p. 26). 

Assim, por meio da leitura do texto literário, o homem aprende mais sobre o 

mundo, a natureza e sobre si próprio. Ao mesmo tempo que educa, a literatura deleita e 

diverte. Além disso, o leitor tem acesso a outras experiências, a outras realidades, e isso 

“[...] nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que seus valores se 

distanciam dos nossos” (COMPAGNON, 2009, p. 47). Dessa forma, pode-se dizer que a 

literatura comunica, provoca, afeta e possibilita identificação. Por esses e outros motivos, 

ler literatura é indispensável. 

Baseando-se nessas ideias, uma teoria que será considerada nesse trabalho é a 

Estética da Recepção. Ela se destaca a partir de uma conferência ministrada por Hans 
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Robert Jauss, em abril de 1967, na Universidade de Constança. A proposta era ir de encontro 

de concepções até então vigentes na teoria literária e, a partir dessa ruptura, inicia-se uma 

nova era (ZILBERMAN, 1989).  

A mudança começa quando o leitor, antes mero espectador, passa a ser o 

protagonista nessa teoria, ou seja, o foco deixa de ser apenas o texto e recai na interação do 

leitor com a obra, configurando-o ativo diante do texto. Zilberman (1989, p. 12) afirma que 

o leitor é “encarado como o principal elo do processo literário”. O diálogo irá acontecer 

quando o leitor entra em contato com a obra, pois ele traz consigo um repertório de 

vivências, de outras leituras, por meio do “[...] misto dos códigos vigentes e da soma de 

experiências sociais acumuladas” (ZILBERMAN, 1989, p. 49), o que é chamado de 

horizonte de expectativas. A obra comunica-se com o leitor através do envolvimento 

intelectual, emotivo e sensorial, levando-o a se identificar com os padrões de atuação e 

transformando-o em modelos de ação (ZILBERMAN, 1989). 

É através da identificação que ocorrem as três atividades da experiência 

estética: a poíesis (atividade produtiva), a aisthesis (atividade receptiva) e a katharsis 

(atividade comunicativa). Elas ocorrem de forma simultânea e complementar, assim “não 

devem ser vistas numa hierarquia de camadas, mas sim como uma relação de funções 

autônomas: não se subordinam umas às outras, mas podem estabelecer relações de 

sequência” (JAUSS, 2002, p. 102). Em resumo, o prazer estético acontece por meio das três 

funções:  

 

[...] para a consciência produtora, pela criação do mundo como sua própria obra 

(poiesis); para a consciência receptora, pela possibilidade de renovar a sua 

percepção, tanto na realidade externa quanto da interna (aisthesis); e, por fim, 

para que a experiência subjetiva se transforme em intersubjetiva, pela anuência 

ao juízo exigido pela obra, ou pela identificação com normas de ação 

predeterminadas e a serem explicitadas (JAUSS, 2002, p. 102). 

 

Dessa forma, a poíesis acontece quando o leitor se sente coautor da obra, e 

assim, participa do texto. Segundo Jauss (2002), é através dessa atividade produtiva que o 

leitor se satisfaz e converte a leitura em sua própria obra. A aisthesis refere-se à recepção 

prazerosa da leitura e “ao efeito, provocado pela obra de arte, de renovação da percepção 

do mundo circundante” (ZILBERMAN, 1989, p. 55). A katharsis “constitui a experiência 

comunicativa básica da arte, explicitando sua função social, ao inaugurar ou legitimar 

normas, [...] oferecendo-lhe uma visão mais ampla dos eventos e estimulando-o a julgá-los” 

(ZILBERMAN, 1989, p. 57). Pela katharsis, o leitor tem a capacidade de transformar 
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convicções e “libertar o espectador dos interesses práticos e das implicações de seu 

cotidiano, a fim de levá-lo, através do prazer de si no prazer no outro, para a liberdade 

estética de sua capacidade de julgar” (JAUSS, 2002, p.102). 

Além dessas atividades estéticas, Jauss organizou a sua teoria em teses em que, 

segundo Zilberman (1989, p. 33), “As quatro primeiras têm caráter de premissas, 

oferecendo as linhas mestras da metodologia explicitada nas três últimas”.  

A primeira tese está ligada ao fato de que é o leitor quem vai atualizar o texto, 

logo a historicidade da literatura não acontece pela cronologia da obra, mas sim pela relação 

de diálogo que os leitores estabelecem com a obra. Nas palavras de Zilberman (1989, p. 

33), “A possibilidade de a obra se atualizar como resultado da leitura é o sintoma de que 

está viva; porém, como as leituras diferem a cada época, a obra mostra-se mutável, contrária 

à sua fixação numa essência sempre igual e alheia ao tempo”. Portanto, a obra não existe 

por si só nem apresenta um único significado, mas cada leitor, em cada tempo, pode 

recepcioná-la de uma forma. A literatura não é independente do leitor, por isso o resultado 

da leitura do texto é um ato de recepção.  

Para a segunda tese, o leitor tem um saber prévio que irá influenciar na 

experiência literária. Essas experiências do leitor referem-se à sua vida pessoal, mas 

também aos conhecimentos de leituras literárias, gênero, estilos, de vida, entre outros. A 

terceira tese fala sobre a distância estética, ou seja, o “intervalo entre a obra e o horizonte 

de expectativas do público, que pode ser maior ou menor, mudar com o tempo, desaparecer” 

(ZILBERMAN, 1989, p. 35). É por meio da distância estética que o caráter artístico do 

texto pode ser medido, dessa forma, quanto maior a distância, maior a qualidade da obra.  

A quarta tese refere-se à ideia de que, para construir um sentido sobre 

determinado texto literário, é necessário que haja uma reconstrução do horizonte de 

expectativas da obra. Uma obra literária não tem um sentido fixo, mas vários sentidos que 

foram e são construídos ao longo da história. Sendo assim, ao ler um texto de literatura, o 

leitor está influenciado por um processo histórico e isso afeta e influencia a interpretação 

dessa leitura. Considera que o texto é como uma resposta às perguntas feitas pelo seu 

público e, segundo Zilberman (1989, p. 36), 

 

[...] a reconstituição do horizonte de expectativas diante do qual foi criada e 

recebida uma obra possibilita chegar às perguntas a que respondeu, o que 

significa descobrir como o leitor da época pode recebê-la e compreendê-la, 

recuperando o processo de comunicação que se instalou.  

 



60 

 

 

A quinta tese ressalta o caráter diacrônico da obra: nas palavras de Zilberman 

(1989, p. 37), “Uma obra não perde seu poder de ação ao transpor o período em que 

apareceu; muitas vezes, sua importância cresce ou diminui no tempo, determinando a 

revisão das épocas passadas em relação à percepção suscitada por ela no presente”. Dessa 

forma, considera a recepção de determinada obra ao longo do tempo. 

Na sexta tese, por sua vez, é destacado o caráter sincrônico da obra literária, 

que, além de considerar as várias recepções ao longo do tempo, também considera a 

articulação com o momento de seu aparecimento, isto é, a sua recepção inicial. Sendo assim, 

a historicidade da literatura é estabelecida na relação entre sincronia e diacronia.  

A sétima e última tese discute a relação da literatura com a sociedade, pois ela 

forma o leitor ,“a literatura pré-forma a compreensão de mundo do leitor, repercutindo então 

em seu comportamento social” (ZILBERMAN, 1989, p. 38), mostrando que a literatura não 

é apenas o reflexo da sociedade, mas ela transforma o indivíduo.  

A partir dessas ideias, aborda-se o conceito de literatura infantil que apresenta 

algumas especificidades. Segundo Coelho (2000), um dos grandes questionamentos que se 

faz em torno da literatura infantil é se ela pertence à arte literária ou ao pedagógico. Essa 

relação entre literário e pedagógico se deve às próprias raízes da literatura infantil, tendo 

em vista que surgiu ligada à intenção de instruir a criança.  

Essa confusão pode ser encontrada no mercado editorial e nas livrarias que 

intitulam as produções de literatura infantil, mas cujo objetivo maior é a instrução, como, 

por exemplo, ensinar como escovar os dentes, enfatizar a importância do respeito aos mais 

velhos. Ao mesmo tempo encontram-se também inúmeras produções com um forte 

investimento na palavra, o uso de metáforas, com caráter plurissignificativo. Assim, 

considera-se que, “[...] como objeto que provoca emoções, dá prazer ou diverte e, acima de 

tudo, modifica a consciência de mundo de seu leitor, a literatura infantil é arte” (COELHO, 

2000, p. 46).  

Usa-se o adjetivo infantil sem nenhuma intenção de diminuir o valor frente à 

literatura para os adultos. Compreende-se que a literatura infantil é uma produção literária 

em que há investimentos na linguagem, que dá prazer, emociona, diverte e, ao mesmo 

tempo, educa e mostra visões de mundo, modos diferentes de vida.  

Amarilha (2009) evidencia algumas das contribuições da literatura infantil para 

a formação do leitor. A autora afirma que a leitura de literatura educa e essa educação não 

pode ser medida, uma vez que está relacionada a conhecimentos de mundo, vivências 

prazerosas. E por ser um trabalho consciente, planejado e elaborado por um escritor, “ela 
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contribui para o acesso à língua em articulações próprias da linguagem escrita” 

(AMARILHA, 2009, p. 49). 

A autora destaca também o aspecto da diversão e do prazer quando afirma que 

“[...] a linguagem literária atrai nessa fase, principalmente, pelo jogo lúdico, porque a 

infância é o momento, por excelência, da brincadeira” (AMARILHA, 2009, p. 50). A 

criança se diverte ao se identificar com personagens e/ou situações vivenciadas durante a 

leitura do livro de literatura. Além disso, a própria linguagem brinca com as palavras, 

através de sua sonoridade e pela forma em que está organizada.  

Esse prazer também se relaciona com o jogo dramático que a literatura 

proporciona. Segundo a autora, ao mesmo tempo que é espectador, o leitor pode também 

ser autor, vivenciando modelos antecipatórios. Em suas palavras, “Ler é, então, participar 

de um teatro íntimo, ser ator e espectador ao mesmo tempo e não ter outra plateia que não 

a si mesmo” (AMARILHA, 2009, p. 53). Essas são algumas das contribuições da literatura 

infantil para a formação de leitores.  

As ideias defendidas por esses autores foram destacadas porque se acredita 

serem essenciais para essa pesquisa: em primeiro lugar, defende-se que a literatura é a arte 

da palavra e, mesmo não havendo um consenso entre os estudiosos acerca da definição de 

literatura, há características que ajudam a enxergar o texto como literário, tais como a 

linguagem em primeiro plano, o caráter ficcional, entre outras; em segundo lugar, acredita-

se que o leitor participa ativamente da leitura, evocando memórias, vivências, fazendo 

reflexões e questionando a leitura; em terceiro lugar, entende-se que a literatura infantil é 

literatura, apresenta valor estético e contribui com a formação do leitor.  

 

3.3 Projeto gráfico do livro  

 

As discussões no campo do projeto gráfico são amplas. Há profissionais que se 

dedicam e elaboram o projeto gráfico de embalagens, revistas, ambientes na web, livros. 

Nesse trabalho, o foco é o projeto gráfico do livro, mas até mesmo essa categoria se 

subdivide porque há diferença entre o livro destinado para adultos e para crianças. Aqui, 

será discutido o projeto gráfico do livro de literatura infantil, pois se acredita que ele pode 

contribuir na leitura da obra. 

Hendel (2006) não discute sobre o livro infantil especificamente, mas foi 

considerado algumas de suas ideias, pois se aplicam ao objeto livro de maneira geral.  É 
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válido ressaltar que projeto gráfico e design gráfico são sinônimos e que Hendel (2006), em 

sua obra, utiliza o termo “design gráfico”.  

Em conformidade com o autor, as escolhas que compõem o livro e a forma 

como ele se apresenta irão causar efeitos sobre o leitor, pois tudo no livro está interligado e 

tem sentido. “Não é somente o que o autor escreve num livro que vai definir o assunto do 

livro. Sua forma física, assim como sua tipografia, também o definem. Cada escolha feita 

por um designer causa algum efeito sobre o leitor” (HENDEL, 2006, p. 11). Dessa forma, 

todos os detalhes do livro devem combinar para que o design seja bem-sucedido, 

ressaltando o caráter intencional do projeto gráfico.  

Refletindo especificamente sobre o livro de literatura infantil, Moraes (2008) 

entende o projeto gráfico como escolhas que irão determinar a forma como o livro se 

apresenta ao leitor. Dessa forma, o projeto gráfico é tudo o que está no livro, a 

materialidade, as cores, as ilustrações, a diagramação, as letras, o tipo de papel, o texto 

verbal, as formas como eles se relacionam com o objetivo de comunicar, impactar, 

questionar.  

O referido autor também defende que o projeto gráfico é uma proposta de leitura 

pois define um ritmo em que o leitor ler um livro. Essa leitura acontece a partir da relação 

entre textos e imagens que, “Costuradas por um projeto gráfico, as duas linguagens vão 

desenvolver a história” (MORAES, 2008, p. 54).  

Além do texto verbal e da imagem, o autor destaca que faz parte do projeto 

gráfico o formato do livro, a fonte tipográfica, a encadernação, o tipo de papel, a 

diagramação, entre outros. Esses aspectos, em conjunto, constroem a obra e, apesar de fugir 

da consciência da maioria dos leitores, podem ser considerados importantes para a obra. 

Assim, a leitura ocorrerá quando o leitor “estabelecer relações entre o que é contado por 

meio da sequência de páginas e como é contado” (MORAES, 2008, p. 54).  

Para Lins (2003), o livro de literatura infantil sofreu uma grande evolução 

gráfica que o tornou mais sofisticado. Devido a esses investimentos, “[...] o livro infantil é 

um produto de design peculiar. Um produto onde convivem interpretação de texto, projeto 

gráfico, as mais variadas técnicas de ilustração e todos os recursos das artes gráficas 

disponíveis” (LINS, 2003, p. 12). Essa sofisticação exige do leitor uma leitura atenciosa de 

modo a considerar as linguagens para melhor interlocução com a obra. 

É no livro de literatura infantil que se encontra texto e imagem interagindo e 

coexistindo e, para além disso, considera-se também a relação de enquadramentos, jogos 
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de perspectivas, cores, tipografia. Esses e outros aspectos do projeto gráfico se relacionam 

de modo a dar sentido ao texto, assim o livro infantil é um produto de design. 

Segundo o autor, o mundo está repleto de imagens baratas e todas as pessoas 

estão cercadas por elas, seja na televisão, no cinema, nos anúncios publicitários. Entretanto, 

“o livro infantil mantém o papel de estimular a criança a ser criança, a criar” (LINS, 2003, 

p. 31), e traz consigo imagens elaboradas com poesias e metáforas, com detalhes a serem 

analisados cuidadosamente. 

Quando se aborda o projeto gráfico do livro de literatura, considera-se a 

linguagem verbal, evidenciada no desenho das próprias palavras e na forma como elas se 

organizam e são distribuídas no espaço do livro. Considera-se também a linguagem visual 

vista nas cores, nas ilustrações, nas letras escolhidas para o texto verbal, na diagramação, 

no tamanho do livro, no tipo de papel, enfim, em todos os elementos que dão plasticidade 

ao objeto livro. O autor defende que é inquestionável a necessidade de ler mensagens 

visuais, tendo em vista que o livro infantil “é resultado de um trabalho artístico e 

cooperativo” (LINS, 2003, p. 44), tanto no que se refere à elaboração do texto, quanto ao 

projeto gráfico. 

O autor também defende que todas as partes do livro infantil (capa, guarda, 

frontispício, miolo, entre outros) estejam interligadas, de modo que elas interajam com 

harmonia com o texto verbal. “O ritmo do livro é determinado pelo projeto gráfico, levando-

se sempre em conta dados objetivos (técnicos) e subjetivos (conceito)” (LINS, 2003, p. 67).  

Dada a complexidade de recursos plásticos e visuais articulados no livro, 

Dondis (2015) defende a importância do alfabetismo visual. Segundo esse autor, o 

alfabetismo visual está intimamente relacionado ao ato de ver, mas compreender as 

mensagens visuais é natural só até certo ponto. As pessoas estão cercadas de mensagens 

visuais e muitas delas são fáceis de serem compreendidas, tendo em vista seus objetivos, 

mas algumas outras apresentam detalhes a serem observados com cuidado, algumas 

apresentam metáforas e entendê-las exige alguns esforços.  

Segundo o autor, várias são as razões básicas para a criação de materiais visuais, 

seja pela “necessidade de registrar, preservar, reproduzir e identificar pessoas, lugares, 

objetos ou classes de dados visuais” (DONDIS, 2015, p. 183), seja para ampliar a 

comunicação entre as pessoas.  

Essas diferentes necessidades elencadas pelo autor demonstram que ler o visual 

é tarefa exigente e sofisticada. Diante das diversas formas em que meios visuais são usados, 

começa-se a impor às pessoas “uma revisão de nossas capacidades visuais básicas” 
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(DONDIS, 2015, p. 26). Esses fatores evidenciam a necessidade de um ensino de como 

interpretar essa linguagem. O que antes era exclusivo dos artistas, atualmente, é 

preocupação de todos, desde leitores iniciantes até os considerados mais experientes, afinal, 

todos estão em contato com mensagens visuais.  

Dessa forma, “diante do desafio do alfabetismo visual, não poderemos 

continuar mantendo por muito mais tempo uma postura de ignorância do assunto” 

(DONDIS, 2015, p. 18). Para Dondis, as mensagens visuais são feitas de elementos básicos, 

tais como o ponto, a linha, a cor, a textura, a dimensão, a forma, o movimento, a escala, a 

direção e o tom.  

 

Na criação de mensagens visuais, o significado não se encontra apenas nos efeitos 

cumulativos da disposição dos elementos básicos, mas também no mecanismo 

perceptivo universalmente compartilhado pelo organismo humano. Colocando 

em termos mais simples: criamos um design a partir de inúmeras cores e formas, 

texturas, tons e proporções relativas; relacionamos interativamente esses 

elementos; temos em vista um significado (DONDIS, 2015, p. 30).  

 

Compreender esses elementos é um caminho para o alfabetismo visual. Assim, 

o leitor relaciona esses elementos com suas vivências, interpretações e alcança o 

significado. Entretanto, alcançar a alfabetização visual não acontece de uma hora para outra. 

O autor define o “alfabetismo visual como algo além do simples enxergar, como algo além 

da simples criação de mensagens visuais. O alfabetismo visual implica compreensão, e 

meios de ver e compartilhar o significado a um certo nível de universalidade” (DONDIS, 

2015, p. 227). Para isso, precisa de um período de envolvimento e estudo, assim como a 

linguagem verbal exige das pessoas.  

Entende-se o projeto gráfico como o planejamento do livro que envolve as 

decisões acerca de que tipo de letra usar, qual papel, que forma diagramar a imagem e o 

texto, entre outros aspectos. Essas escolhas irão definir o livro. Entretanto, o projeto gráfico 

também é o resultado dessas escolhas, é como o livro se apresenta. Nesse objeto tudo está 

interligado, de modo a formar uma rede de sentidos, com o intuito de comunicar. Assim, 

para entender essas relações, o leitor precisa ser ensinado a ler o livro estabelecendo as 

relações necessárias entre linguagem verbal e visual.  

Com a compreensão de que o livro de literatura infantil com temática indígena 

se apresenta como um objeto plástico com todos os aspectos acima descritos, é relevante 

considerá-lo como veículo de alfabetização visual em articulação com as demandas do texto 

literário. Portanto, formar leitores por meio do livro de literatura infantil com temática 
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indígena implica reconhecer que esse processo deve necessariamente articular de maneira 

constante as linguagens verbal e visual.  
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4 O LIVRO DE LITERATURA INFANTIL COM TEMÁTICA INDÍGENA 

 
Parem de podar as minhas folhas e tirar minha enxada 

Basta de afogar as minhas crenças e torar minha raiz. 

Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar minha 

razão 

Chega de matar minhas cantigas e calar minha voz. 

Não se seca a raiz de quem tem sementes 

Espalhadas pela terra pra brotar. 

Não se apaga dos avós – rica memória 

Veia ancestral: rituais para se lembrar 

Não se aparam largas asas 

Que o céu é liberdade 

E a fé é encontrá-la. 

Eliana Potiguara 

 

O poema destacado na epígrafe relata o que os povos indígenas sofrem desde 

muito tempo. Os estereótipos, a luta por terras e por direitos, e o silenciamento são fatores 

com os quais são obrigados a conviver ainda hoje. Eliana Potiguara, escritora indígena, 

retrata não apenas esses sofrimentos, mas também destaca que nada pode deter a busca por 

liberdade, por voz e pela existência dos povos indígenas. 

A literatura tem sido, para esses povos, uma forma de reafirmar sua identidade 

e de divulgar suas crenças e modos de vida, permitindo-lhes reescrever sua história, que há 

muito tempo foi contada apenas por olhos de estrangeiros. A presença de personagens 

indígenas na literatura não é uma novidade, mas muitas dessas produções contribuíram com 

a criação e a permanência de estereótipos.  

A propósito, Freire (2016) destaca cinco principais ideias equivocadas sobre os 

povos indígenas. A primeira refere-se à ideia do índio genérico, como se todos fossem um 

só, com a mesma cultura, a mesma língua e as mesmas crenças. Essa é uma ideia 

equivocada, pois existem diversos povos indígenas, tais como os povos Macuxi, 

Wapichana, Munduruku, Yanomami, Potiguara, Desana, Tukano, Aruá, que são diferentes 

entre si. Segundo o censo demográfico de 2010, existem cerca de 305 povos indígenas no 

Brasil, falantes de 274 línguas (IBGE, 2010).  

O segundo equívoco é o de que as culturas indígenas são atrasadas. Eles 

produziram e produzem arte, literatura, música, religião, saberes que utilizam no próprio 

cotidiano. Segundo Freire (2016), o preconceito se manifesta também contra as artes 

indígenas, principalmente a literatura. A literatura produzida por esses povos foi passada de 

geração em geração por meio da oralidade, mas hoje já se tem essas produções escritas, 

entretanto, “não são consideradas como parte da história da literatura nacional, não são 

ensinadas nas escolas, não são reconhecidas e valorizadas pela mídia” (FREIRE, 2016, p. 



67 

 

 

11). A literatura de autoria indígena começa a ser notória no Brasil a partir de 1990 porque, 

desde então, cada vez mais, autores indígenas passaram a escrever sobre seus povos. Essa 

transmutação da oralidade para a escrita favorece ao acesso a essa cultura, entretanto não 

implica valorização de uma em detrimento da outra, pois ambas, oralidade e escrituralidade, 

são “formas de manifestação linguísticas que [...] definem duas formas de sociedade” 

(CALVET, 2011, p.10). 

A terceira ideia é considerar as culturas indígenas congeladas no tempo. 

“Enfiaram na cabeça da maioria dos brasileiros uma imagem de como deve ser o índio: nu 

ou de tanga, no meio da floresta, de arco e flecha [...]” (FREIRE, 2016, p. 13), como se o 

índio autêntico fosse esse tal como foi descrito por Pero Vaz de Caminha, desconsiderando 

os que vivem no Brasil atual. Assim como qualquer outro brasileiro, o indígena pode 

usufruir de objetos, ideias e serviços produzidos por pessoas de outras culturas, tais como 

a luz elétrica, o computador, o celular. O contato com outras culturas não significa 

abandono das tradições, mas sim a elaboração de novos sentidos, pois todas as culturas 

mudam.  

O quarto equívoco destacado pelo autor é o pensamento de que os povos 

indígenas pertencem ao passado. De fato, os povos indígenas fizeram parte do passado, da 

história do Brasil, porque são os primeiros habitantes do país, mas, para além disso, seus 

descendentes continuam a viver no Brasil de hoje, habitam florestas e espaços urbanos, 

lutam por seus direitos, estudam, trabalham e são pessoas ativas.  

O quinto é pensar que o brasileiro não tem influência indígena. Segundo o autor, 

as matrizes indígenas foram uma das que contribuíram para a formação do Brasil. Para 

Freire (2016, p. 21), “o índio permanece vivo dentro de cada um de nós, mesmo que a gente 

não saiba disso”, isso porque tem relação intrínseca com a cultura e a história do Brasil.  

Infelizmente, essas ideias apresentadas por Freire e outras que existem no 

imaginário das pessoas não surgiram recentemente. As representações dos povos indígenas 

que foram construídas pelos europeus na literatura, em cartas, em pinturas, serviram para 

divulgar essas ideias generalizadas. A escola repassou e ainda repassa esses estereótipos, e 

muitos ainda os têm como sendo verídicos.  

 

[...] poucos serão, dentre os brasileiros com mais de 11 anos de escolaridade, 

aqueles que não associam ao estudo de literatura a referência ao indianismo do 

período romântico, tendência literária em que eram convenientemente 

localizados autores como o poeta Gonçalves Dias e o romancista José de Alencar. 

Os clássicos indianistas de José de Alencar – Iracema e O Guarani –, escritos na 
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segunda metade do século XIX, integram ainda hoje as referências de leitura 

escolar, especialmente no Ensino Médio (SILVEIRA; BONIN, 2012, p. 330). 

 

Não há problemas em ler esses clássicos indianistas, a questão reside em limitar 

os ameríndios apenas ao que é dito nessas obras, por isso a importância de ler textos de 

autoria indígena. Hoje, com alguns estudos, os livros didáticos, por exemplo, já retratam os 

povos indígenas na atualidade. Também já se encontra a presença de leis, decretos e outros 

documentos que direcionam a prática pedagógica na escola sobre a cultura indígena, um 

avanço no que diz respeito à temática, mas ainda é necessária a discussão mais atualizada 

sobre esses povos.  

Acredita-se que a LITI contribui para esse processo de construção de uma 

imagem sem estereótipos e para o conhecimento dos indígenas. Esse livro é um objeto 

híbrido, uma vez que, além do texto e da ilustração, algumas obras trazem grafismos de 

povos indígenas, palavras de diferentes etnias e, assim, vão exigindo do leitor uma 

sensibilidade para lê-lo. “Nessa perspectiva, o texto literário convoca a uma leitura 

interdisciplinar e, ao mesmo tempo, permite observar a relação entre identidade, auto 

história, deslocamento e alteridade entre outras questões que se depreende da poesia e da 

narrativa” (GRAÚNA, 2013, p. 16). 

 

4.1 Contextualização e história  

 

Ao se ler a história da literatura brasileira, é possível perceber que, desde o 

início, os povos indígenas estiveram presentes na literatura, seja de modo depreciativo, seja 

de modo romantizado. Segue-se uma resumida retrospectiva histórica que visa pontuar as 

principais obras e autores que discutiram a temática indígena apoiando-se nos estudos de 

Bosi (2006) e Candido (1999).  

A figura do indígena surge na literatura brasileira quando aparece o interesse 

por uma diferenciação da literatura portuguesa. Assim, viu-se a necessidade de acentuar o 

que havia nas terras brasileiras investindo em temas diferentes dos da metrópole e também 

a “necessidade de usar de maneira por vezes diferentes as “formas”, adaptando os gêneros 

às necessidades de expressão dos sentimentos e da realidade local” (CANDIDO, 1999, p. 

14). 

Bosi (2006) informa que os primeiros textos escritos sobre o Brasil foram os 

que retratavam a chegada dos portugueses e a colonização das terras. Portanto, são escritos 

de viajantes e missionários europeus relatando as impressões sobre a natureza e o homem 
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da terra. Ele destaca que esses textos não são literários e, sim, crônicas históricas. Essas 

produções surgiram a partir da necessidade de conhecer a terra, ainda não muito explorada, 

e, também, de descrever seus habitantes com o intuito de estudá-los para dominá-los.  

Candido (1999) destaca os escritos dos jesuítas que eram poemas religiosos, 

com descrições do país. Dentre os principais autores, encontra-se José de Anchieta, que 

objetivava tornar o catolicismo acessível às pessoas em geral e aos indígenas. Bosi (2006), 

ao falar sobre essas produções, afirma que são ricas de informações sobre a colônia e que 

têm intenção pedagógica e moral.  

De acordo com Candido (1999), no Brasil, nos séculos XVI e XVII, ainda não 

havia uma literatura consolidada, apenas escritos de alguns autores. Havia a produção de 

crônicas que seguiam “quatro grandes linhas: informação sobre a natureza e os índios; 

narrativa dos acontecimentos; edificação religiosa e catequese; defesa da Colônia contra 

invasores estrangeiros, sobretudo franceses e holandeses” (CANDIDO, 1999, p.21). 

Observa-se, assim, que há um predomínio de produções de caráter informativo e referencial 

na prosa do primeiro século e meio do Brasil Colônia. 

Percebe-se, portanto, que os índios já estavam presentes nas produções dessa 

época. Os escritos eram hiperbólicos nas descrições, dando valor à fauna e à flora, uma 

exaltação ao país pregada pelo Barroco. Em XVII, surge o escritor Gregório de Matos, 

denunciando como o branco maltratava o índio e o negro e retratando as irregularidades 

dessa sociedade.  

Surge também a figura de Antônio Vieira, um jesuíta que, nos seus escritos, não 

se adaptou ao povo e aos indígenas, mas impôs “o estilo rutilante da sua oratória, prolixa, 

densa, cheia de alusões alegóricas, nutrida das argúcias do raciocínio, tendo muitas vezes 

objetivos temporais sob a superfície convencional da doutrina” (CANDIDO, 1999, p. 23). 

De modo geral, o ameríndio era retratado nessas produções porque elas 

descreviam o Brasil, sendo entendido como um ser exótico e selvagem, por ser diferente 

daqueles que o descreviam. Quando não era retratado, entretanto, algumas das produções 

se dirigiam a eles, como os textos para a catequese e alguns sermões.  

Na segunda metade do século XVIII, ocorreu um momento de densidade 

cultural, em que surgem manifestações na literatura, na música e na arquitetura no Rio de 

Janeiro, São Paulo e, também, na Capitania de Minas Gerais. Nesse período não se 

encontram apenas produções isoladas, mas começou a se configurar um esboço de literatura 

(CANDIDO, 1999). 
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De acordo com Candido (1999, p. 29), “A consciência de grupo por parte dos 

intelectuais, o reconhecimento que começou a existir de um passado literário local, o 

começo de uma maior receptividade por parte de públicos [...] começam a definir uma 

articulação dos fatos literários”. É nesse período que aparece o movimento das Academias, 

começando a surgir articulações entre os intelectuais. 

Essas articulações fizeram surgir o Arcadismo, que tinha como objetivo 

“combater o artificialismo, a falsa argúcia e o palavreado oco a que haviam chegado as 

tendências barrocas na sua fase de decadência” (CANDIDO, 1999, p. 30). Entretanto, nos 

escritos arcádicos permaneceu muito do Barroco, na prática. Esse movimento busca o 

natural, o simples e a adoção de temas bucólicos e do “mito do homem natural cuja forma 

extrema é a figura do bom selvagem” (BOSI, 2006, p. 58). 

Entre a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX, ocorreu no 

Rio de Janeiro e em Minas Gerais um movimento literário e cultural que estava, de certo 

modo, ligado às ideias de independência da Metrópole. Nesse contexto, muitos poetas 

foram presos e processados por causa de sua posição em relação ao governo.  

Foi nessa época que se sobressaiu um grupo de poetas que se igualou aos 

escritores que havia em Portugal. Dentre eles, pode-se citar o frade José de Santa Rita 

Durão, que escreveu o conhecido poema Caramuru (1781), em que há uma descrição da 

vida indígena e da natureza, ao mesmo tempo que tem um tom religioso, ao defender a fé 

católica. Para Bosi (2006), em Caramuru (1781), o indígena é a figura que exemplifica 

alguns padrões ideológicos e, ao mesmo tempo, volta-se para o passado colonial e jesuítico.  

Destaca-se também o poema Uraguai (1769), de José Basílio da Gama, que, ao 

contrário de Caramuru (1781), não defende o catolicismo ou outra religião. Descreve o 

choque das culturas do português com o indígena, prenunciando o indianismo romântico.  

Para Candido (1999, p. 31), tanto Rita Durão quanto Basílio da Gama 

revelavam uma nova forma de ver a relação entre os povos indígenas e colonizadores, 

destacando “o aspecto de choque das culturas, com um espírito de perplexidade ante a 

destruição da vida do índio [...]”. Por considerar a figura do ameríndio em seus textos, esses 

poetas foram considerados pelos românticos como fonte da poesia nacional.   

Com a chegada da família real portuguesa, em 1808, começou para o Brasil a 

era da tipografia, com publicação de periódicos e impressão de livros.  

 

Ao mesmo tempo o país adquiriu a possibilidade de comunicar-se com outros 

centros de cultura além de Portugal, e recebeu deles contribuições, como uma 

missão artística francesa e a visita de viajantes alemães, ingleses, franceses, 
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russos, muitos deles cientistas de valor, que escreveram boas descrições da 

sociedade local e contribuíram para nos tornar conhecidos (CANDIDO, 1999, p. 

35). 

 

Em 1889, a independência foi proclamada, e o Brasil passou a ser governado 

por Dom Pedro II. Nesse período, defendia-se a ideia de que a literatura do Brasil deveria 

se diferenciar da Metrópole. Como os referenciais que tinham no país eram os portugueses, 

Candido (1999) considera que a literatura brasileira não nasceu no Brasil, mas foi se 

transformando à medida que o tempo passava. Ela serviu para ressaltar os valores cristãos, 

a vida metropolitana e consolidou o português como língua. 

A ideia agora seria considerar a nacionalidade, esforçar-se para ser diferente. 

Para isso, investiram na literatura que se firma “[...] pela descrição da natureza específica 

dos trópicos e os temas indígenas” (CANDIDO, 1999, p. 37). O indígena se torna o tema 

nacional e aí se vê o surgimento do Romantismo. De acordo com o autor, ao estabelecer a 

imagem do índio como uma pessoa de nobreza, o indianismo possibilitou ao brasileiro “[...] 

a ilusão compensadora de um altivo antepassado fundador, que, justamente por ser 

idealizado com arbítrio, satisfez a necessidade que um país jovem e em grande parte 

mestiço, tinha de atribuir à sua origem um cunho dignificante” (CANDIDO, 1999, p. 42). 

Desse período, destacam-se Gonçalves Dias, com o poema O Guarani, e José de Alencar, 

com os romances O guarani (1857), Ubirajara (1874) e Iracema (1865).  

Para Bosi (2006), Gonçalves Dias destaca-se na poesia romântica brasileira, de 

modo que o considera o primeiro poeta autêntico do Romantismo, pois nele a linguagem 

alcança um nível estético superior. “Mas é preciso ver na força de Gonçalves Dias indianista 

o ponto exato em que o mito do bom selvagem, constante desde os árcades, acabou por 

fazer-se verdade artística” (BOSI, 2006, p. 105).  

José de Alencar também se destaca “pela natureza e extensão da obra que 

produziu” (BOSI, 2006, p. 134). Havia uma fusão do cotidiano com o exótico e o heroico, 

e “as atitudes ideológicas e críticas que se rastreiam durante as quatro décadas do 

Romantismo têm como fator comum a ênfase dada à autonomia do país” (BOSI, 2006, p. 

129). 

Em 1870, o Brasil estava culturalmente diverso e já apresentava certo 

desenvolvimento econômico. O Rio de Janeiro foi modernizado, a imprensa ganhou 

amplitude, houve um aperfeiçoamento do ensino superior. Já havia associações e 

movimentos literários, editoras, públicos e estudos literários. Desse período, até o início do 
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século XX, houve uma “divulgação das novas ciências como Biologia, Linguística, 

Etnografia, Antropologia, Física” (CANDIDO, 1999, p. 51).   

Começou-se a questionar o idealismo romântico e as explicações religiosas, 

exigindo-se explicações científicas. Nesse período, houve um amadurecimento da literatura 

brasileira, pois não havia apenas produções isoladas, mas um número grande de escritores 

difundiu suas produções literárias, tornando o nosso sistema literário consolidado. Surgiu 

Machado de Assis, inovando com sua originalidade e personalidade, “chegando a um 

reconhecimento público que raros escritores conseguiram no Brasil” (CANDIDO, 1999, p. 

53). 

Nesse período, continuavam escrevendo sobre o contexto brasileiro, mas os 

temas iam para além da natureza e dos povos indígenas, tendo em vista que já havia outros 

fatores como a escravidão, a pobreza dos negros, os mestiços e imigrantes, a seca do sertão. 

Assim, surgem obras como O cortiço (1890), de Aluísio de Azevedo, e Os sertões (1902), 

de Euclides da Cunha, que tinham um tom de denúncia social. Também surgem obras 

escritas por Lima Barreto, que investia em uma escrita simples, desafiando a gramática 

(CANDIDO, 1999). 

Nos primeiros anos do século XX, “A vida literária, centralizada de maneira 

absorvente pelo Rio de Janeiro, conheceu um período de grande sociabilidade, com a moda 

das conferências, a multiplicação de jornais e revistas, o número crescente de poetas, 

narradores, ensaístas” (CANDIDO, 1999, p. 66). 

Foi também nesse período que o Modernismo se desenvolveu como uma fase 

fecunda da literatura “porque já então havia adquirido maturidade suficiente para assimilar 

com originalidade as sugestões das matrizes culturais, produzindo em larga escala uma 

literatura própria” (CANDIDO, 1999, p. 69). Assim, ao contrário dos românticos que 

idealizaram o indígena como um “civilizado”, os modernistas buscavam o primitivismo dos 

índios e também do negro.  

Mário de Andrade, escritor modernista, sistematizou “o interesse dos 

modernistas pelo conhecimento objetivo das culturas primitivas e populares” (CANDIDO, 

1999, p. 71) e realizou pesquisas sobre folclore e etnografia. Ele escreveu Macunaíma 

(1928), uma de suas principais obras, evidenciando a mitologia amazônica.  

Oswald de Andrade foi grande agitador do Modernismo, realizando “uma 

interpretação fecunda da cultura brasileira como assimilação destruidora e recriadora da 

cultura europeia, com vistas a uma civilização desrecalcada e antiautoritária” (CANDIDO, 
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1999, p. 73). Localizados em São Paulo, os escritores Mário e Oswald de Andrade foram 

os representantes da inovação combativa do modernismo.  

De 1930 até o fim da Segunda Guerra, ocorreram no Brasil grandes mudanças 

nos âmbitos social, econômico e cultural. Houve o estabelecimento de universidades, as 

classes médias começaram a ter participação social. Assim, os anos de 1930 e 1940 “[...] 

foram de modernização geral, em sentido lato, desde as ciências até às artes, passando pelo 

ensino, a edição, a crítica, a produção literária” (CANDIDO, 1999, p. 79). 

Nesse período, surgiu o romance nordestino, causando grande impacto, pois o 

homem pobre do campo e da cidade tornaram-se sujeitos. Graciliano Ramos foi um dos 

grandes escritores brasileiros a escrever sobre o nordestino.  

Vê-se surgir uma nova fase no ano de 1945: há uma sistematização de 

pesquisas, e os efeitos do ensino superior de letras começam a surgir, “de tal modo que a 

partir de 1960 a crítica dos universitários tornou-se modalidade predominante” 

(CANDIDO, 1999, p. 89). A geração amadureceu de modo que a expansão e a consolidação 

cultural do Brasil aconteceram. Desse período em diante, aparecem novos escritores, como 

Jorge Amado e João Cabral de Melo Neto. Os temas de interesses já não eram mais o 

indígena, pois a realidade local havia se modificado.  

Com o caminho traçado acima, as obras e escritores destacados foram e são 

importantes para a literatura brasileira, não é à toa que eles constituem o cânone. Considera-

se importante ler essas obras, entretanto é importante saber que há literatura para além delas, 

principalmente no que se refere à temática indígena.  

O indígena sempre esteve presente nas produções literárias brasileiras, mas 

atuava “apenas como coadjuvante: pode estar presente, mas não é visto; pode falar, mas não 

é ouvido e, mesmo que seja ouvido, pode não ser compreendido” (THIEL, 2012, p. 17). 

Assim, muitas ideias errôneas sobre os povos indígenas foram divulgadas: ele foi 

idealizado, tratado como herói, como um primitivo, mas nunca sua voz foi ouvida.  

O surgimento da literatura escrita por indígenas é um fenômeno novo. Segundo 

Monteiro (2014, p. 95), “[...] a função social da literatura vem aprofundando sua capacidade 

de conferir visibilidade a ‘outros’ e de ressignificar as expressões artísticas dos grupos 

subalternizados [...]”. Há literatura para além do cânone e, dentre essa literatura, há a que 

foi escrita por indígenas. 

Se na literatura brasileira esses povos eram apresentados a partir da referência 

dos europeus, com um discurso homogeneizador e preconceituoso, que silenciou as vozes 

dos indígenas e divulgou estereótipos que persistem até hoje (THIEL, 2012), essas 
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populações começaram a lutar por voz, por vez e espaço, por meio da literatura que é 

considerada “um lugar utópico (de sobrevivência), um variante do épico tecido pela 

oralidade; um lugar de confluência de vozes silenciadas e exiladas (escritas) ao longo dos 

mais de 500 anos de colonização” (GRAÚNA, 2013, p. 15). Assim, a literatura com 

temática indígena traz à tona a história e a cultura desses povos, revelando uma nova visão 

sobre esses aspectos.  

 

4.2 Características e conceitualizações 

 

Como foi visto, a temática indígena sempre esteve presente na literatura 

brasileira, mas atualmente se depara com uma busca por desconstruir as visões 

estereotipadas por meio das produções indígena e indigenista que assumem o discurso de 

desconstrução e luta, tornando-se “[...] instrumentos de poder e de revisão de identidades 

individuais e coletivas” (THIÉL, 2012, p. 31).  

Sobre as produções literárias com temática indígena, encontram-se três tipos: a 

literatura indianista, a literatura indígena e a literatura indigenista. No corpus literário dessa 

pesquisa, foram selecionados apenas textos de literatura indígena e indigenista. 

A literatura indianista refere-se aos textos produzidos no período romântico 

brasileiro e tinha como objetivo a construção de uma identidade nacional, representado 

pelos escritores José de Alencar, romancista, e Gonçalves Dias, poeta. O indígena foi um 

dos temas dessa literatura nesse período e “por isso sua imagem [foi] construída de modo 

idealizado, demonstrando bondade, beleza, nobreza, coragem, e outras características 

positivas” (MARTINS, 2013, p. 61).  

Para Regino (2003), a produção indianista fala sobre o indígena, mas não foi 

escrita por autores indígenas, nem por pessoas que os defendessem, mas que tinham o 

objetivo de construir uma identidade do país. Em suas palavras, “La literatura indianista 

surge después del movimiento de idependencia en el que existe la búsqueda de una 

identidad propria y se exacerba la pasión nacionalista” (REGINO, 2003, p. 207).  

A literatura indigenista, por sua vez, refere-se às produções literárias de pessoas 

não indígenas que escrevem sobre aspectos da vida, cultura e história de povos indígenas. 

Sobre essas produções, Thiél (2012, p. 45) afirma que “A obra indigenista é produzida a 

partir de uma perspectiva ocidental e escrita ou traduzida pelo não índio”. 

A literatura indígena são os textos literários elaborados por pessoas indígenas. 

São escritos “[...] segundo a diversidade cultural das nações indígenas, seus contextos e 
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formas de utilização de multimodalidades discursivas” (THIÉL, 2012, p. 47). Nesses textos 

os indígenas têm a chance de ser um enunciador de sua própria cultura, que, durante muito 

tempo, foi retratado por outros (MARTINS, 2013), apresentando valores indígenas para 

pessoas não indígenas.  

De acordo com Regino (2003, p. 207), “La literatura indígena es la creación 

individual o colectiva (oral o escrita) que se recrea, se piensa y se estructura a partir de los 

elementos estilísticos y patrones culturales de los pueblos indígenas”. As produções 

indígenas também podem ser consideradas coletivas porque trazem as ideias e as criações 

do escritor, mas também “[...] pensamiento filosófico de los pueblos, de la palabra de los 

ancianos, los acontecimientos históricos y cotidianos, así como la concepción de belleza y 

armonía que cada cultura posee” (REGINO, 2003, p. 207). 

Sobre a literatura indígena, Graúna (2013) considera que a década de 1970 foi 

o período de sua gestação no Brasil. Na época, não se comentava sobre produções literárias 

indígenas, havia apenas discussões sobre a temática. Em 1975, Eliane Potiguara escreve o 

poema Identidades indígenas, sendo “possível dizer que o referido poema inaugurou o 

movimento literário indígena contemporâneo no Brasil e continua sugerindo um grito 

indígena em meio aos contrapontos da palavra em 1975” (GRAÚNA, 2013, p. 78). 

Foi somente a partir da década de 1990 que escritores indígenas tiveram maior 

visibilidade e suas obras foram efetivamente impressas e publicadas no Brasil, sendo um 

fenômeno considerado recente (THIÉL, 2012). Essas produções fazem o intercâmbio entre 

a oralidade e a escrita e, de certa forma, passam a questionar o cânone ocidental.  

Além de publicar livros, os autores indígenas estão ligados à luta política a favor 

dos direitos indígenas, da demarcação de terra, e participam de eventos literários, bem como 

passam a editorar os próprios livros e/ou os livros dos parentes (GRAÚNA, 2013). Muitos 

escritores são incentivados a publicar seus livros com o apoio de instituições 

governamentais e por meio de concursos literários.  

Sobre essas produções, Graúna (2013, p. 74) defende que: 

 

A priori, permitimo-nos afirmar que o conjunto de manifestações literárias de 

autoria indígena produzido no Brasil sugere dois momentos singulares: o período 

clássico referente à tradição oral (coletiva) que atravessa os tempos com as 

narrativas míticas e o período contemporâneo (de tradição escrita individual e 

coletiva) na poesia e na ‘contação de histórias’ com base em narrativas míticas e 

no entrelaçamento da história (do ponto de vista indígena) com a ficção (em fase 

de experimentalismo). 
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A literatura indígena também pode ser classificada em três vertentes (THIÉL, 

2012): 1) obras que têm como público os próprios indígenas e que são lidas nas escolas 

indígenas. Os autores escrevem na língua da nação e essas obras transitam entre 

comunidades; 2) obras tuteladas por intermediadores. Nesse caso, as obras são 

intermediadas por não índios que gerenciam todo o processo de editoração e o projeto 

gráfico; 3) obras produzidas por escritores indígenas, que viveram parte de sua vida em 

comunidades tribais, mas que passaram a transitar e se estabelecer nas cidades e nos centros 

de produção cultural não indígenas. Esses textos são publicados pelos próprios indígenas 

ou por outras editoras e têm como público leitores não índios, com o intuito de divulgar e 

valorizar a cultura e a história das nações indígenas.  

As produções indígenas, por meio de lendas, mitos, relatos memorialísticos, 

poemas, crônicas, contos, entre outros, sugerem leituras da diferença, da alteridade, da 

nossa história, das raízes e das memórias.   

 

Na trama dessas narrativas os autores ensinam coisas do cotidiano indígena, 

conhecimentos, linguagens da natureza que podem ser observadas e que são 

apresentadas como parte da sabedoria dos mais velhos, afirmações que operam 

uma articulação entre os povos indígenas e a natureza. No entanto, eles ensinam 

também sobre as possibilidades de viver identidades indígenas, nas cidades que 

essas obras descrevem, nas relações comerciais vivenciadas pelas comunidades 

indígenas e recordadas nas narrativas, nas situações de conflito e violência que 

marcam o cotidiano de muitos desses povos, nas lutas atuais pela reconquista e 

garantia de seus territórios, nos direitos pleiteados, que evidenciam outros modos 

de exercer a cidadania (BONIN, 2008, p. 130). 

 

Esses textos visam problematizar conceitos, ideias estereotipadas, além de 

promover a cultura dos povos indígenas, seu cotidiano, suas crenças. O leitor não indígena 

passa a conhecer um novo mundo, permitindo trocas culturais por meio da leitura (THIÉL, 

2012), e, assim, poderá ter a visão ampliada acerca das histórias e culturas indígenas. Por 

esse motivo, a literatura indígena é considerada como instrumento de poder, de preservação, 

memória e, também, uma forma de revisão de identidades (THIÉL, 2012).  

Nessa literatura, o indígena é situado em um contexto específico, por isso as 

suas produções sempre evidenciam uma nação indígena, sinalizada de forma direta no 

próprio texto literário, em informações paratextuais, ou no nome do próprio escritor.  

Muitos escritores demonstram a vinculação à um povo usando o etnônimo, que 

faz referência à nação em que se constitui, como Munduruku, Potiguara, Wapichana. 

Segundo Thiel (2012, p. 86), essa “[...] marcação autoral indígena conduz ainda ao 
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reconhecimento de um outro que afirma sua(s) identidade(s)”. Assim, eles representam por 

meio de sua escrita a cultura tribal.  

A partir de agora, serão apresentados alguns dos principais autores indígenas 

brasileiros. Dentre eles, pode destacar o professor Daniel Munduruku, considerado o pai da 

literatura indígena (CAGNETI; PAULI, 2015). Ele tem cerca de 52 publicações, dentre elas 

livros de literatura infantil, mas também romances e livros teóricos para professores. Já 

recebeu vários prêmios, tais como o Prêmio Jabuti, prêmio da Academia Brasileira de 

Letras; o Prêmio Érico Vanucci Mendes (outorgado pelo CNPq); e o Prêmio Tolerância 

(outorgado pela UNESCO). Alguns de seus livros têm o selo Altamente Recomendável 

outorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).  

Além de escrever, também faz palestras e tem canal no Youtube, local onde 

divulga a cultura indígena, os textos produzidos por ele e outros autores indígenas, as 

entrevistas, as reflexões. Também é presidente do Instituto UKA – Casa dos Saberes 

Ancestrais, uma instituição sem fins lucrativos que proporciona serviços de caráter 

educativo e também cultural. Tem como missão “Promover a consciência da presença das 

culturas indígenas e sua importância na formação da identidade nacional brasileira”2. Dessa 

forma, oferece cursos a distância e presenciais, saraus e lançamentos de livros sobre a 

literatura indígena, exposições, contação de histórias e eventos culturais, de modo a 

divulgar a arte e a cultura indígena.  

Algumas das obras de Daniel Munduruku são: Coisas de índio (2016), 

Memórias de índio (2016), Foi vovó que disse (2015), Um dia na aldeia: uma história 

Munduruku (2012), Histórias que eu li e gosto de contar (2011), O sumiço da noite (2006), 

Crônicas de São Paulo (2005), Catando piolhos, contando histórias (2005), Meu vô 

Apolinário (2001). Suas produções estão mais voltadas para contos, crônicas, relatos 

memorialísticos, divulgando vivências como indígena na cidade grande, além de 

compartilhar conhecimentos e costumes importantes para sua comunidade indígena.  

Graça Graúna é uma indígena Potiguara, nascida no estado do Rio Grande do 

Norte. Além de escritora, é crítica literária e professora adjunta em Literaturas de Língua 

Portuguesa e Cultura Brasileira na Universidade de Pernambuco (UPE) e coordena o Grupo 

de Estudos Comparados: Literatura, Memória e Interdisciplinaridade (GRUPEC-UPE).  

                                                             

2 Informação disponível em: <http://institutouka.blogspot.com/p/quem-somos.html> Acesso em: 28 mar. 

2019. 



78 

 

 

Suas principais obras são: Contrapontos da literatura indígena contemporânea 

no Brasil (2012), Canto Mestizo (1999), Tessituras da terra (2000), Tear da palavra (2001), 

Criaturas de Ñanderu (2010) e Flor da mata (2014). Suas publicações são, principalmente, 

poemas, mas também escreve livros teóricos e de literatura infantil.  

Eliane Potiguara, além de ser escritora indígena, é professora, poeta e contadora 

de histórias. Ela é de origem Potiguara. Fundou o Grupo Mulher – Educação Indígena 

(GRUMIN) e participou como membro fundadora da fundação do Enlace Continental de 

Mujeres Indígenas (ECMIA). Além disso, foi nomeada como Embaixadora Universal da 

Paz em Genebra (Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix). Lutou e luta pela presença 

e pela participação da mulher indígena no processo social, político e econômico no Brasil. 

Recebeu prêmios pelo Pen Club da Inglaterra e Fundo Livre de Expressão dos Estados 

Unidos.  

Algumas de suas obras são Metade cara, metade máscara (2004), O pássaro 

encantado (2014), A cura da terra (2015. Suas obras retratam um pouco sobre a mulher 

indígena, além de investir na escrita de poemas e narrativas infantis. 

O escritor Olívio Jekupé é de origem Guarani. Ele escreve contos, romances, 

poemas e textos críticos, tendo algumas de suas obras traduzidas na Itália. Além de escrever, 

também ministra palestras. Nascido no Paraná, atualmente mora na aldeia Krucutu, em 

Parelheiros/SP. É autor de Xerekó Arandu: A morte de Kretã (2003), O Saci verdadeiro 

(2000), Iarandu, o cão falante (2002), As queixadas e outros contos guarani (2013). 

Cristino Wapichana é escritor, contador de histórias, músico e compositor, e 

coordena o Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas. Ele promove atividades culturais e 

educativas para crianças e jovens sobre a cultura indígena. Os livros dele são A boca da 

noite (2016), A oncinha Lili (2016), Sapatos trocados (2014), A onça e o fogo (2009). 

Recebeu o Prêmio Alma de Literatura e quatro Jabutis de Literatura e ganhou o selo 

Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 

Após essa breve apresentação, é preciso expor algumas críticas feitas a essas 

produções. A primeira refere-se à qualidade literária do que se chama de literatura indígena. 

Graúna (2013) acredita que o preconceito e o paternalismo fazem com que vejam essas 

obras como produções para o estudo antropológico, mas não por seu valor literário, político 

e espiritual. Para ela, até então, essa literatura tem sido tratada à margem, se comparada às 

obras canonizadas.  

Na mesma lógica, Thiel (2012) defende que a manifestação literária desses 

povos é menosprezada e “considerada exótica ou primitiva, apagada ou recriada por um 
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olhar e um discurso não indígena” (THIEL, 2012, p. 19). Acredita-se que essas obras têm 

qualidades literárias, entretanto, algumas que são intituladas de literatura pelas editoras não 

passam de obras informativas, livros que mostram o dia a dia de uma aldeia, que informam 

sobre características de determinados povos, artesanato, organização social, não podendo 

ser chamadas de literárias, conforme o referencial teórico aqui adotado. Entretanto, o fato 

de serem informativas não diminui sua importância. 

Outra crítica se deve ao fato de que alguns livros reforçam estereótipos e o 

discurso folclorizado, como se tivessem sido feitos apenas para atender ao mercado 

editorial. Além disso, algumas obras ditas de literatura indígena adotam um discurso 

laudatório, que exalta o indígena e seu modo de vida, e que elogia as atitudes, as crenças e 

os ensinamentos dessas pessoas, sem necessariamente constituírem um texto literário.     

E no que se refere à literatura indigenista, encontra-se o predomínio de 

adaptações e traduções de lendas e mitos relacionadas a diversos povos indígenas (BONIN, 

2009). Graúna (2013) afirma que as lendas e os mitos são um repertório vasto e critica 

alguns que aparentam ter a intenção apenas de atender ao mercado editorial, pois muitas 

trazem um discurso folclorizado.  

Entretanto, as produções indigenistas também podem contribuir com a 

divulgação das culturas indígenas. Encontram-se produções de autores indigenistas, tais 

como Ciça Fittipaldi e Terezinha Éboli. Essa última produziu uma coleção de livros que 

trazem lendas indígenas, mas não foram localizadas informações específicas da autora. Essa 

coleção de lenda tem, inclusive, o selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil. 

Ciça Fittipaldi tem uma larga produção na temática indígena, destacando-se a 

Série Morená. Ela é docente de Ilustração e Design Editorial da Universidade Federal de 

Goiás, na Faculdade de Artes Visuais. Tem obras traduzidas e publicadas nos Estados 

Unidos, no México, na Alemanha, na Argentina e na Venezuela. Nos anos 1980, a autora 

passou um tempo na aldeia dos Yanomami e o universo gráfico desse povo influenciou em 

suas ilustrações. Ganhou diversos prêmios, tais como o Prêmio APCA – Associação 

Paulista de Críticos de Arte, em 1986, o Jabuti de Ilustração, em 1990, e chegou a ser 

nomeada para o Prêmio Hans Christian Andersen em 1995, FNLIJ / Internation Board on 

Books for Young People (Ibby).   

Tainá, estrela amante (1989), A linguagem dos pássaros (1993), A lenda do 

guaraná (1986), Naro, o gambá (1988), Bacurau dorme no chão (1986), Subida pro céu 

(1986), A árvore do mundo e outros feitos de Macunaíma (1988) são alguns dos livros da 
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série Morená. Outras publicações da autora sobre a temática indígena são: Olívia e os índios 

(2014), Pequena história de gente e bicho (1992). 

Por fim, evidencia-se que essas obras com temática indígena, bem como outros 

livros de literatura para crianças, apresentam um diferencial no que se refere ao suporte 

livro, uma vez que ele traz consigo um projeto gráfico que pode contribuir para a 

compreensão da obra. De fato, a literatura é arte da palavra, entretanto é importante levar 

em consideração o suporte livro como um todo. 

Sobre o projeto gráfico do livro com temática indígena, Lima (2012, p. 40) 

ressalta que “Estas produções literárias não são, porém, só letra no papel: o que vemos nos 

livros são confluências de várias formas de escrita, resultando em projetos gráficos muito 

trabalhados [...]”. Ou seja, esse design gráfico, assim como o de outros livros de literatura 

infantil, apresenta investimentos em sua linguagem visual e plástica, de forma a agregar 

significação ao texto.  

 

4.3 Conhecendo o corpus literário 

 

No projeto gráfico do livro de literatura infantil com temática indígena, a 

articulação entre a linguagem verbal e visual é de suma importância, pois essas linguagens 

tornam o livro uma rede de sentidos. Considera-se rede de sentidos aquele livro que 

apresenta uma coerência, em que todos os aspectos da obra contribuem à compreensão.   

As ilustrações estão sempre dialogando com o texto: ora elas apenas 

complementam o verbal, trazendo para a narrativa mais detalhes, descrevendo cenários e 

pessoas, ora elas são determinantes para a compreensão ou a ampliação do sentido da obra.  

Os livros de LITI apresentam uma diversidade de tipos de ilustração, uma 

riqueza em detalhes visuais e diferentes propostas de projeto gráfico. Assim, além de exigir 

do leitor conhecimentos prévios sobre a temática indígena, também solicitam que se leia a 

obra, relacionando as linguagens ali presentes.  

O projeto gráfico dessas obras desautomatiza o leitor, ao problematizar a 

imagem do indígena “e em estabelecer outros cenários a partir dos quais as crianças 

poderiam vislumbrar o dinamismo das culturas indígenas [...]” (BONIN, 2012, p. 50). Mas 

também se encontram produções que evidenciam uma visão romântica dos povos indígenas 

e que reforçam algumas ideias e imagens estereotipadas.  

Portanto, considera-se o livro de literatura infantil com temática indígena um 

objeto multimodal, tendo em vista que há nele a palavra escrita, aspectos característicos da 
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oralidade, a linguagem imagética, mas, para além disso, pode-se encontrar narrativas 

bilíngues ou com apenas algumas palavras indígenas no texto (BONIN, 2015). A seguir, 

uma breve análise de obras que constituíram o corpus literário da pesquisa.  

 

4.3.1 A boca da noite 

 

O livro A boca da noite, escrito por Cristino Wapichana, é um livro de literatura 

indígena. No texto, aparecem apenas duas palavras na língua Wapichana cujos significados 

estão no glossário ao final do livro. As palavras são os nomes das duas crianças personagens 

da história: Kupai, que significa peixe, e Dum, que quer dizer marimbondo.  

A narrativa acontece em uma aldeia situada na floresta, informação localizada 

nas ilustrações principalmente. No livro evidencia-se a relação entre os indígenas e a 

natureza, percebida pela interação com os animais, o rio, as árvores. Bonin e Ripoll (2011) 

destacam que essa relação está presente, de diversas formas, em muitos livros com temática 

indígena.  

No caso de A boca da noite, essa relação é perceptível nas “[...] ilustrações que 

colocam à mostra pessoas felizes em contato com florestas, rios, lagos; bem como numa 

proximidade quase familiar estabelecida entre os animais silvestres e as pessoas” (BONIN; 

RIPOLL, 2011, p. 26). Vê-se isso na obra a partir da exploração do ambiente em que vivem, 

nas correrias e brincadeiras pela floresta, no tomar banho no rio, na presença de animais no 

dia a dia, como se eles fossem uma extensão das personagens.  

A natureza também é representada “[...] como um recurso e como um objeto – 

como algo que pode ser utilizado, manipulado, controlado pelos seres humanos” (BONIN; 

RIPOLL, 2011, p. 24). Esse aspecto é observado na narrativa quando a natureza é explorada 

para sustento das famílias da comunidade em questão: no trabalho do pai na roça, na caça 

e pesca, no banho, nas atividades do cotidiano.  

Por fim, a natureza, que é vista como importante e boa para essas pessoas, 

“também é mostrada como nociva e perigosa [...]” (BONIN; RIPOLL, 2011, p. 27), quando 

os adultos proíbem as crianças de subirem na laje do trovão, pois elas podem cair no rio e 

desaparecer. O lugar é considerado perigoso pelos adultos da aldeia, o que é evidenciado 

na narrativa: “Após o jantar, papai começou a contar uma história, e justo sobre a laje do 

trovão. [...] Sabíamos que, se não fosse aquela nossa aventura na laje, papai contaria outra 

história” (WAPICHANA, 2016, p. 19). 
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Nesse trecho, entra em cena a contação de histórias, como importante aliada 

para educar as crianças. O contador é geralmente uma pessoa mais velha que tem como 

função ensinar aos mais novos. Na obra, o pai começa a fazer a contação com o intuito de 

reforçar a ideia de que aquela parte da floresta é perigosa. No trecho destacado, também é 

possível perceber que o ato de contar histórias está presente no dia a dia dessa aldeia porque, 

se não tematizasse sobre a laje do trovão, seria sobre outro assunto.   

Nessa comunidade, o momento de jantar é sagrado, quando a família se reúne 

após o longo dia. “Na verdade, mais do que uma refeição, o jantar era o reencontro da 

família após as atividades do dia” (WAPICHANA, 2016, p. 17). É nesse momento que a 

família se reúne para conversar sobre o dia, ouvir histórias.  

As personagens indígenas, Dum e Kupai, apresentadas como crianças 

autônomas e livres para brincar, andar na floresta, também são curiosas, questionadoras e, 

ao mesmo tempo, inocentes. Mas, além disso, elas são astutas e desobedientes, pois, mesmo 

sabendo que ir à laje do trovão era perigoso, desobedeceram a ordem dos pais. O narrador 

informa isso ao leitor: “Do alto da Laje do Trovão, podíamos ver nossa aldeia toda – e da 

aldeia também dava para ver quem estava lá em cima. Se fosse uma criança que estivesse 

lá, logo aparecia algum adulto para resgatar e trazer para a aldeia em segurança” 

(WAPICHANA, 2016, p. 13). 

Os adultos, por sua vez, têm o papel de ser aqueles que castigam, ensinam, 

controlam. “Nosso pai estava nos esperando e, pela cara amarrada, não ia deixar barato. Foi 

logo dizendo que lá em cima era perigoso, se caíssemos no rio, jamais nos encontrariam” 

(WAPICHANA, 2016, p. 15). Aqui, o pai não gosta da desobediência dos filhos e, além de 

reclamar, ameaça com um castigo.  

O livro apresenta elaborado projeto gráfico. Ilustrado por Graça Lima, 

importante ilustradora brasileira, as imagens são fundamentais para a compreensão da obra. 

Na capa (Imagem 15), encontra-se uma ilustração com um contraste de cores que pode 

contribuir para antecipar o conteúdo da obra. Nela também se encontra o nome dos autores 

do texto, das ilustrações e da editora. Como parte integrante do livro, a capa “pode servir 

de amostra das delícias que virão – uma espécie de janela para um mundo inteiro [...]” 

(POWERS, 2008, p. 6). 

 

 

Imagem 14 - Capa do livro A boca da noite 
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Fonte: Wapichana, 2016. 

 

A tipografia do título também é sugestiva. Para Linden (2011, p. 58), “o título 

de um livro ilustrado se relaciona sobretudo com a representação figurada na capa”. Além 

disso, o título pode colaborar para a formulação de hipóteses acerca da narrativa.  

No caso do livro A boca da noite, o título pode remeter a raios e trovões. Os 

dois “O” da palavra boca e noite colaboram para formar a imagem da capa, como pode ser 

visto na Imagem 15. Os “O” podem tanto lembrar o sol, remetendo-se ao dia, quanto a lua, 

remetendo-se à noite. Mas também nos dão a impressão de que são os olhos da boca da 

noite, boca essa que está vindo engolir a criança.  

Também é importante destacar as orelhas, as guardas e a falsa folha de rosto do 

livro. As orelhas irão servir para ampliar a imagem da guarda e da folha de guarda que se 

juntam à última orelha. 
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Imagem 15 - Primeira orelha, guarda, falsa folha de rosto e última orelha, respectivamente 

Fonte: Wapichana, 2016. 

 

No momento em que essas partes do livro são abertas, é possível ter acesso ao 

local onde se passa a narrativa. O leitor tem a sensação de estar dentro de uma floresta 

juntamente com a personagem da história, vivenciando um momento de exploração plástica 

da obra. A narrativa já inicia aqui, uma vez que as páginas posteriores são partes dessa 

floresta e que continuam na Imagem 16.  

 

Imagem 16 - Página dupla do livro A boca da noite 

Fonte: Wapichana, 2016. 

 

É como se a criança estivesse correndo pelo livro até chegar na página acima e 

os personagens iniciarem o diálogo. Assim, “A narrativa pode ter início na capa e ir além 
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da última página, até a contracapa, onde as imagens e os textos (título e textos da 

contracapa) se convertem em informação” (NECYK, 2007, p. 110). 

Outro aspecto a se destacar é que, durante todo o livro, o uso das cores é muito 

expressivo. Para Biazetto (2008, p. 77), “a cor é o elemento visual com o maior grau de 

sensualidade e emoção do processo visual”.  Por meio da combinação de cores, pode-se 

obter significados diferentes, por isso os ilustradores procuram associar as cores entre si. 

No caso dessa obra, há o aproveitamento de cores quentes e frias, bem como o preto, 

geralmente, remetendo à passagem do tempo: à noite, ao dia e ao entardecer.  

A relação entre texto e imagem no livro é de colaboração, pois “Palavras e 

imagens estão entrelaçadas na construção narrativa do texto” (THIÉL, 2012, p. 71). Fica a 

cargo das imagens a descrição dos cenários e o lugar em que estão os personagens, como é 

a aldeia, ou seja, as ilustrações enfatizam e ampliam sentidos. Também são repletas de 

detalhes, como se pode perceber na sequência de imagens abaixo, em que a ilustradora 

utiliza do espaço da rede para expressar o pesadelo de Kupai.  

 

Imagem 17 - Página dupla do livro A boca da noite 

Fonte: Wapichana, 2016. 
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Imagem 18 - Página dupla de A boca da noite 

Fonte: Wapichana, 2016. 

 

Imagem 19 - Página dupla de A boca da noite 

Fonte: Wapichana, 2016. 

 

Na Imagem 17, é possível ver a criança indo dormir em uma rede, mas, na 

Imagem 18, a estampa da rede muda, pois virou um espaço para a representação do pesadelo 

do menino. Na página seguinte (Imagem 19), em que a criança acorda, a rede volta à sua 
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estampa original. “Quando duas imagens se relacionam, surge a possibilidade de expressar 

uma progressão. Ao ligar, por meio da leitura, uma imagem à seguinte, o leitor as inscreve 

dentro de uma continuidade” (LINDEN, 2011, p. 107). É o que acontece na sequência das 

imagens da rede destacadas acima. 

A tipografia tem participação na ilustração em um momento específico 

(Imagem 19). Kupai está em seu pesadelo e junta todas as suas forças para chamar pela 

mãe. A palavra “mamãe” está maior que as outras palavras e também em fonte maiúscula, 

revelando e enfatizando a informação de que essa palavra é dita em um momento de 

desespero. Assim, ela contribui para a dramaticidade da cena e a construção do sentido.  

Como foi destacado nos exemplos acima, o projeto gráfico de A boca da noite 

traz muitos detalhes que devem ser explorados na leitura da obra. Foi perceptível que os 

aspectos tais como a tipografia, as cores, as ilustrações e guardas contribuem para a 

construção de sentido da obra. Conforme defende Lins (2003), o livro de literatura infantil 

apresenta sofisticados projetos gráficos, como exemplificado no livro em análise, e todas 

as partes do livro devem estar interligadas e interagindo harmoniosamente com o texto 

literário. A quantidade de detalhes e investimentos exige uma leitura cuidadosa e com 

atenção, pois influenciam o ritmo da leitura como discutido por Moraes (2008).  

 

4.3.2 A mulher que virou urutau 

 

A mulher que virou urutau é uma lenda guarani contada pelos indígenas Olívio 

Jekupe e Maria Kerexu, da nação guarani. Como o próprio título informa, a lenda etiológica 

conta como surgiu o urutau, um pássaro noturno que é pouco visto.  

Segundo Coelho (2003), a lenda é uma narrativa que fala sobre um 

acontecimento do passado, transmitida oralmente de pai para filho. Muitas vezes, nessas 

narrativas, há uma “[...] explicação de fenômenos da natureza, ao mesmo tempo em que 

apresenta uma experiência de vida indutora de maiores reflexões, prevalecendo uma moral, 

um ensinamento” (COELHO, 2003, p. 18). Dessa forma, por meio da contação da lenda, 

há a transmissão de valores, ensinamentos e regras de conduta importantes para uma 

sociedade. 

A lenda do urutau mostra um pouco disso. A índia, que diz amar o Lua, não o 

aceita quando ele desce do céu à terra, pois seu desejo era se casar com um homem jovem 

e forte, mas ele é um velho. Por demonstrar interesse pela aparência, ele a castiga 

transformando-a em um urutau, ave que tem um canto triste e quase nunca é vista.  
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Sobre essas narrativas, Coelho (2003, p. 18) diz que a personagem da lenda 

“[...] sintetiza os anseios de um segmento social ao incorporar em sua conduta ações ou 

ideias compartilhadas por esse grupo. O objetivo desse personagem, no caso, é de dar um 

exemplo de comportamento para que outros indivíduos sigam o mesmo caminho”.  

É válido ressaltar que, nesse caso, a atitude da índia se agrava, pois ela rejeitou 

um ancião, então o castigo é considerado correto devido à posição dos mais velhos nas 

sociedades indígenas. Portanto, a personagem representa um comportamento que não deve 

ser seguido. Em contrapartida, a irmã da índia é o exemplo de virtude, pois essa não olhou 

o velho com preconceitos e resolve se casar com ele.  

No que se refere à relação entre texto e imagem da obra, a compreensão está 

primordialmente no texto, as ilustrações vêm para contribuir, ampliando sentidos, 

mostrando as expressões dos personagens, os olhares, o ambiente. Sobre isso, Necyk (2007, 

p. 108) considera que “A primeira relação entre texto e imagem no livro infantil se dá na 

capa do livro”. Assim, a capa de A mulher que virou urutau traz um resumo da narrativa, 

as informações contidas nela antecipam o que acontecerá na história. Além de ser parte 

identitária do livro, a capa também é parte da história, conforme defende Necyk (2007).  

Um aspecto a se destacar é a diagramação do miolo do livro. Na obra, encontra-

se uma diagramação associativa. Segundo Linden (2011), na associação há uma reunião de 

texto e imagem na página, mas há uma separação entre eles, um lugar para a imagem e um 

destinado ao texto. Em alguns casos, “É comum a imagem ocupar o espaço principal da 

página e o texto se situar acima ou abaixo dela” (LINDEN, 2011, p. 68). 

No caso dessa obra, as ilustrações estão diagramadas mais no centro do livro e, 

nas laterais, encontram-se os textos: de um lado, o texto em português, do outro, em guarani 

(Imagem 21). 
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Imagem 20 - Página dupla de A mulher que virou urutau 

Fonte: Jecupe e Kerexu, 2011. 

 

Ainda sobre as ilustrações do livro, destacam-se dois aspectos. O primeiro 

refere-se ao enfoque nas expressões faciais e nos olhares dos personagens. O texto “Um 

dia, sentindo cada vez mais pena do velho por vê-lo muito triste, a outra índia falou que não 

se importava com a velhice de Jaxy e que, se quisesse, ela se casaria com ele” (JECUPE; 

KEREXU, 2011, p. 14) informa que a índia queria se casar com Jaxy por pena, mas a 

ilustração (Imagem 20) mostra que ela estava apaixonada por ele. Esse aspecto pode ser 

observado no olhar da personagem. É pela relação entre o texto e a imagem que o leitor 

pode ver os sentimentos dos personagens no decorrer da história.  

O segundo aspecto a ser destacado são as diferentes formas de representar o 

personagem Jaxy, o Lua. Em outras histórias, geralmente, a lua é uma personagem 

feminina, mas nessa, apesar de ser uma lua, o personagem é masculino.  
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Imagem 21- Página dupla de A mulher que virou urutau 

Fonte: Jecupe e Kerexu, 2011. 

 

Imagem 22 - Página dupla de A mulher que virou urutau 

Fonte: Jecupe e Kerexu, 2011. 

 

Na Imagem 21, Jaxy é uma lua, mas com formato de um rosto de um velho. Já 

na Imagem 22, ele é representado de corpo completo segurando uma lua. Durante a 

narrativa visual, o personagem também é ilustrado de outras formas: como a lua 
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convencional, Jaxy jovem. Essas várias formas em que o personagem se apresenta são uma 

oportunidade de discutir as várias possibilidades de representação e de identidade.  

Por fim, destaca-se que essa obra é bilíngue. Além do português, traz o guarani, 

de modo que os leitores têm a oportunidade de ter contato com uma língua indígena, 

combatendo, assim, a equivocada informação de que não existem mais línguas indígenas. 

 

4.3.3 Cobra-grande: histórias da Amazônia 

 

Cobra-grande: histórias da Amazônia é um livro de lendas e crônicas 

recontadas por Sean Taylor. É uma obra indigenista. O narrador registra as histórias a partir 

do que ouve em suas viagens na embarcação Rio Afuá. As narrativas do livro estão 

presentes na região da Amazônia, local onde habitam muitas sociedades indígenas, em 

torno de 62 povos (MUNDURUKU, 2019).  

As lendas são narrativas míticas que explicam a origem ou o motivo de um 

fenômeno e descrevem seres sobrenaturais. As narrativas da obra em questão mostram a 

cultura da região amazônica e, segundo Coelho (2003, p. 18), 

 

Em sua maioria, são textos que discorrem sobre as origens do universo, da 

humanidade, dos sentimentos de um povo e da forma como uma sociedade pode 

se organizar ao eleger os seus valores. São o patrimônio cultural de um povo e se 

constituem num elemento de coesão social, de agregação e de formação da 

identidade e do comportamento social de seus membros.  

 

Sabendo da importância desse gênero textual para o povo dessa região, 

selecionaram-se duas lendas que têm presença marcada na Amazônia: A cobra-grande e A 

mãe d’agua.  

Em A cobra-grande, uma mulher engravida de uma cobra enquanto se banhava 

no rio. Logo, seus filhos são duas cobras: Norato, o de coração bom, e Maria Caninana, que 

é má. A mãe joga os filhotes de cobra no rio. Em algumas noites, Norato perde o encanto e 

assume a forma de homem e somente o pajé sabe o que fazer para que ele se torne homem 

para sempre.  

Nessa lenda, o personagem do pajé tem papel importante: ele aconselha a mãe 

das cobras sobre o que deve fazer e é ele quem diz para Norato como se livrar do corpo de 

cobra. Os pajés são “[...] caracterizados como sujeitos capazes de restabelecer os elos entre 

o homem e o mundo natural, entre o mundo natural e o sobrenatural, entre o saber sagrado 

e o saber cotidiano (BONIN; RIPOLL, 2011, p. 27). Esse protagonismo reafirma o lugar 
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desses líderes religiosos em uma sociedade indígena que têm as funções de aconselhar, 

curar.  

Essa narrativa é uma das mais conhecidas na região (COELHO, 2003), tem 

diferentes versões, e muitos são os comentários das pessoas sobre essa cobra, inclusive 

circulam na internet vídeos e imagens da suposta cobra-grande.  

 A mãe d’agua conta a história de uma moça grávida que estava indo viajar de 

barco até que aparece a mãe d’agua que anuncia uma tempestade e a morte da grávida. Mas 

ela garantiu que poderia protegê-la, caso entregasse o bebê. A moça sobrevive e, meses 

mais tarde, tem de dar sua filha ao ser sobrenatural.  

O livro apresenta uma característica específica no que se refere ao projeto 

gráfico: capa e contracapa formam uma única imagem.  

 

Imagem 23 - Capa e contracapa de Cobra-grande: histórias da Amazônia 

  
Fonte: Taylor, 2008. 

 

Nela, encontram-se referências ao rio Amazonas e à presença de pescadores e 

de animais. Conforme Necyk (2007, p. 107), “A capa é a embalagem na qual se vende a 

ideia do livro e se estabelecem ‘promessas’ sobre o seu conteúdo, como prévia do deleite 

que virá adiante”. No caso desse livro, a imagem se completa apenas quando vista em 

conjunto com a contracapa.  
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Para Linden (2011, p. 60), “As guardas frequentemente se relacionam com o 

conteúdo do livro”, de fato, nesse caso, pode-se observar o aproveitamento das guardas e 

da falsa folha de rosto dessa obra para compor a abertura e o fechamento (Imagem 24). Em 

ambos os espaços, as imagens compõem um mapa em que o desenho da obra se refere ao 

animal e ao rio. 

 

Imagem 24 - Guarda e falsa folha de rosto do livro Cobra-grande: histórias da Amazônia 

Fonte: Taylor, 2008. 
 

Imagem 25 - Última página e guarda traseira do livro Cobra grande: histórias da Amazônia 

Fonte: Taylor, 2008. 
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Observa-se, assim, uma brincadeira feita pelo ilustrador. Na guarda inicial, o 

leitor pensa que é o rio, como se fosse a continuação da capa, mas, na guarda traseira, 

percebe-se a cabeça de uma cobra. A imagem do rio está presente em todas as páginas antes 

de iniciar as histórias: na folha de rosto, na ficha catalográfica, no sumário, isto é, o rio 

perpassa todo o livro, dando um sentido de unidade ao universo das narrativas, visto que o 

rio também lembra a cobra.  

Nas ilustrações que acompanham as lendas, nota-se que elas acrescentam 

detalhes ao texto, como a descrição dos cenários e das personagens. Nessa obra “[...]o 

sentido não é veiculado [apenas] pela imagem e/ou pelo texto, e, sim, emerge a partir da 

mútua interação entre ambos” (LINDEN, 2011, p. 86). Então, além da narrativa verbal, o 

leitor conta com as ilustrações que acompanham o texto, daí a importância de ambas no 

processo de leitura. 

 

4.3.4 Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da (minha) memória 

 

O livro é um relato autobiográfico. Traz reflexões sobre o que é ser indígena, o 

trânsito entre cidade e aldeia, a ancestralidade, a relação com a natureza. Trata do povo 

Munduruku e mostra costumes dessa nação ao longo de sete capítulos. Essa referência é 

feita durante o texto e não há informações paratextuais na obra. É uma produção verbal de 

autoria indígena. 

Narra a história de uma família que deixa a aldeia Maracanã em busca de uma 

vida melhor na cidade. Entretanto, é na cidade que o menino se depara com a dificuldade 

de ser aceito entre seus colegas, o que o levou a ter uma crise de identidade. É aí que entra 

o avô, com a responsabilidade de ensinar os valores indígenas e incentivar o processo de 

aceitação.  

Em quase toda a obra, depara-se com um tom elegíaco, pois a criança sofre e 

fica extremamente triste com a situação de desprezo que vive na cidade, levando o leitor a 

se compadecer das situações vivenciadas por ele. Além disso, é possível encontrar um 

discurso condescendente por parte do narrador pela ênfase na importância da tolerância das 

diferenças, pela crítica à exclusão e ao desrespeito por causa da origem da personagem.  

Na obra, a relação entre indígenas e natureza é muito forte. A natureza tem um 

valor inestimável, pois ela é parente desses povos. Essa ideia está presente na fala do 

personagem do avô: “Nosso mundo está vivo. A terra está viva. Os rios, o fogo, o vento, as 
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árvores, os pássaros, os animais e as pedras, estão todos vivos. São todos nossos parentes” 

(MUNDURUKU, 2005, p. 33).  

Sobre isso, Bonin e Ripoll (2011, p. 26) afirmam que  

 

[...] os índios são caracterizados como aqueles que constituem seu saber em 

íntima aproximação e atenta escuta do mundo em que se situam e, aqui, situam-

se em especial os xamãs (líderes religiosos) e pajés, particularmente 

caracterizados como sujeitos capazes de restabelecer os elos entre o homem e o 

mundo natural, entre o mundo natural e o sobrenatural, entre o saber sagrado e o 

saber cotidiano. 

 

Essa relação é notória em Meu vô Apolinário, pois o avô incentiva e ensina o 

menino a ouvir o rio, a natureza, como no seguinte trecho: “Você só tem que observar e 

escutar o que o rio quer dizer pra você” (MUNDURUKU, 2005, p. 29). Nesse momento, o 

avô leva o menino para ouvir os conselhos do rio, para que ele busque ouvir a natureza, já 

que considera a cidade como um “lugar de muito barulho”. Para esse povo, o rio ensina, 

tem espírito. 

Outro aspecto a ser destacado é que o avô, como o pajé da aldeia, tem uma 

íntima relação com a natureza e seus espíritos e tem, dentre outras funções, que ensinar os 

outros a estabelecerem esse elo. Essa relação com a natureza está presente tanto no texto 

verbal quanto no imagético. 

Além de evidenciar a importância da natureza, a discussão sobre o que é ser 

indígena é muito forte. Isso porque o menino, narrador de suas memórias, nasce indígena, 

mas vive na cidade, lugar onde é chamado de índio de forma pejorativa. A constância dos 

apelidos faz com que o personagem não queira ser índio e, aí, o avô, símbolo de sabedoria 

e da memória ancestral, entra em cena com o propósito de guiá-lo.  

O livro é repleto de imagens, mas o texto verbal ocupa maior espaço. Em 

conformidade com Ramos e Panozzo (2004, p. 3), “[...] consideramos ilustração não apenas 

os desenhos que acompanham a palavra, mas todo e qualquer recurso de produção de 

imagem, seja uma vinheta, a capitular, figuras ou manchas”. Em Meu vô Apolinário, 

encontra-se uma diversidade de imagens. Há a presença de páginas isoladas, páginas duplas 

e também vinhetas.  

No caso da imagem destacada abaixo (Imagem 26), a ilustração é representada 

em uma página isolada que traz um resumo do que será discutido no capítulo. As imagens 

também têm muito detalhes e, às vezes, não aparentam ter uma relação direta com o texto 

verbal, exigindo que o leitor faça inferências sobre essa relação. Também há a presença de 
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vinhetas no início e no final de cada capítulo, desempenhando “o papel de pontuação ao 

destacar um aspecto da trama ou demarcar o início e o término do texto [...]” (RAMOS; 

PANOZZO, 2004, p. 4). 

 

Imagem 26 - Páginas 8 e 9 do livro Meu vô Apolinário 

Fonte: Munduruku, 2005. 

 

No caso desse livro, a leitura apenas da palavra pode ser feita sem causar grande 

prejuízo na compreensão da história.  Entretanto, as imagens não estão nos livros para 

ornamentar. “Nem sempre a ilustração antecipa significados propostos pela palavra. Ela 

pode apresentar-se como um desafio que precisa ser vencido pelo leitor, a fim de relacioná-

la com a palavra” (RAMOS; PANOZZO, 2004, p. 5). Elas também comunicam, e é por 

meio delas que temos acesso a cenários e aos aspectos físicos dos personagens, ou seja, as 

informações específicas sobre o ambiente em que ocorrem os eventos e os aspectos estéticos 

de uma cultura diferente daquela da vida urbana. 

Os aspectos destacados do corpus literário são evidências de que há um 

investimento gráfico e visual no que diz respeito aos livros de LITI que ora potencializa a 

leitura, ora é imprescindível para a compreensão. Isso acontece porque, conforme preconiza 

Hendel (2006), as escolhas feitas por designers e ilustradores são intencionais e visam 

causar algum efeito no leitor. Dessa forma, precisam ser considerados na leitura, pois estão 
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presentes no livro de forma intencional. Buscou-se explorar esses aspectos nas sessões de 

leitura com as crianças, o que será evidenciado no capítulo a seguir. 
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5 O QUE DIZEM AS CRIANÇAS SOBRE O LIVRO DE LITERATURA 

INFANTIL COM TEMÁTICA INDÍGENA 

 

As crianças têm um canal aberto com a sua ancestralidade. 

Elas são emotivas e conseguem chegar onde os adultos não 

chegam.  

Daniel Munduruku 

 

Pensar uma formação leitora que proporcione a desconstrução de ideias 

equivocadas e propicie a construção de uma nova imagem acerca dos indígenas é 

imprescindível. Assim, a proposta dessa pesquisa foi levar à sala de aula a LITI de forma 

que as crianças conhecessem um pouco desses povos por meio da potencialidade literária e 

gráfica dessas obras.  

Neste capítulo, alguns resultados da pesquisa de campo serão apresentados a 

partir das vozes dos sujeitos da investigação por meio da participação nas sessões de leitura, 

das respostas aos questionários, das entrevistas semiestruturadas e das atividades de pós-

leitura. Entende-se a criança como interlocutor privilegiado do livro de literatura infantil 

com temática indígena, assim é importante compreender o que ela pensa sobre essas obras. 

A partir dos dados da pesquisa de campo, definiram-se duas categorias que foram 

organizadas nas seções abaixo:  

I. A relação das crianças com o texto literário de temática indígena, que 

ressalta a relação que os leitores estabeleceram com o texto literário lido nas sessões de 

leitura, bem como o poder mobilizador das obras. 

II. Concepções das crianças sobre o suporte livro, que evidencia algumas 

situações em que as crianças interagiram com o livro e expressam suas concepções sobre o 

suporte. 

 

5.1 A relação das crianças com o texto literário de temática indígena  

 

A literatura, enquanto arte da palavra, educa e forma o ser humano, pois, ao ler 

textos literários, o leitor compreende o mundo a sua volta e a si mesmo a partir da 

experiência estética e da realidade ficcional (COMPAGNON, 2009). A LITI, além de 

mostrar aspectos da cultura, da história e do cotidiano de povos indígenas, também diverte, 

mobiliza conhecimentos prévios e solicita a colaboração do leitor, tendo em vista sua 

natureza literária.  
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Entendendo que a literatura pressupõe diálogo e, portanto, implica processo de 

recepção do leitor com o texto, buscou-se ouvir a opinião das crianças sobre os livros lidos. 

Segundo Stierle (2002, p. 121), “A recepção abrange cada uma das atividades que se 

desencadeia no receptor por meio do texto, desde a simples compreensão até a diversidade 

das reações por ela provocadas”. Essas reações são as mais diversas possíveis, desde a 

aceitação até a rejeição da obra.  

Dessa forma, a recepção de uma obra pressupõe um envolvimento afetivo, 

sensorial e intelectual da pessoa que lê. Por essa razão, buscou-se incentivar a socialização 

de impressões após a leitura do texto, entendendo que essa prática contribui para o avanço 

da formação de leitores, pois é uma experiência da leitura de literatura em uma dimensão 

interativa e socializadora, em que um leitor tem a oportunidade de trocar ideias com outros 

leitores e, assim, construir a significação da obra.  

De acordo com Colomer (2007, p. 147), “[...] compartilhar a leitura significa 

socializá-la, ou seja, estabelecer um caminho a partir da recepção individual até a recepção 

no sentido de uma comunidade cultural que a interpreta e avalia”. A discussão e o 

compartilhamento em grupo contribuem para uma melhor compreensão do que foi lido, 

tendo em vista que, ao ouvir diferentes opiniões e interpretações, ao conversar e expor a 

própria opinião, o leitor avança no entendimento do texto lido e nas possibilidades de se 

desenvolver como leitor.  

Levando em consideração que “O gosto e o juízo de valor são inseparáveis da 

experiência de leitura [...]” (COLOMER, 2007, p. 147), serão evidenciadas as falas das 

crianças que culminaram em dois aspectos que, juntos, evidenciaram a relação delas com o 

texto literário: a provocação da leitura literária ao leitor e a experiência de ler literatura 

infantil com temática indígena. Acrescenta-se que esses procedimentos estão em sintonia 

com os pressupostos teóricos da estética da recepção, em que o leitor é parte ativa do 

processo da construção de sentido da obra, bem como é um procedimento estruturado pela 

andaimagem.  

 

5.1.1 “Eu indicaria esse livro porque aí tem conforto”: a provocação da literatura ao 

leitor 

 

Durante a leitura de um texto literário, o leitor tem um papel totalmente ativo, 

pois é convocado a colaborar com suas vivências e seu horizonte de expectativas, a 
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preencher os vazios deixados pelo texto, a fazer inferências, a dialogar com o autor com os 

pares sobre o tema do livro, tornando-se coautor da obra.  

Essa efetiva participação pôde ser vista nas sessões de leitura. As crianças, por 

exemplo, perceberam os vazios deixados pelo texto e se sentiram convocadas à 

interlocução, como se observa no episódio abaixo: 

 

Daniel3: Professora, eu achei interessante quando a mãe dele estava grávida. 

Rafael: Num é. Como ela ficou grávida? 

PP: Como vocês acham que ela ficou grávida? Ela estava se banhando, sentiu 

alguma coisa nas pernas e ficou grávida, né? Nove meses depois [...] 

SNI: Ela foi picada aqui, oh ((aponta para o calcanhar)). 

PP: Eu não sei por que o texto não diz. É um tom sobrenatural aí. Ela ficou 

grávida [...] 

Piuzinho: Ela queria beijar a cobra. 

PP: Ela nem sabia que era uma cobra. 

Daniel: Será que na hora que a cobra tava passando, ela soltou um negócio de 

dentro dela e entrou pra dentro dela S.I.? 

PP: Pode ser. 

Daniel: Aí foi se desenvolvendo por dentro dela. 

PP: Não sei, mas quando o texto diz que alguma coisa roçou nas pernas dela é 

porque tem alguma coisa a ver com a gravidez.  

(EPISÓDIO 5: Pós-leitura da 6ª sessão de leitura – Cobra-grande) 

 

A lenda da cobra-grande inicia-se narrando sobre a origem do animal, como 

pode ser lido no trecho a seguir: “[...] Quando molhava o rosto, sentiu alguma coisa roçar 

as pernas. Ela não viu o que era, e na verdade não pensou mais no assunto. Mas o tempo 

passou e Zelina descobriu que estava grávida” (TAYLOR, 2008, p. 22). O texto não 

esclarece como a personagem ficou grávida, apenas informa que ela engravidou quando 

algo roçou nas suas pernas e deu à luz a duas cobras gigantes. Que ser foi esse? Como 

aconteceu a gravidez? Cabe ao leitor preencher essas lacunas, imaginar como esse 

fenômeno ocorreu.  

As crianças foram fazendo inferências, levantando hipóteses de como se deu o 

fato a partir de suas vivências e experiências de vida. Isso demonstra a influência dos 

conhecimentos prévios na experiência literária, pois, conforme defende Smith (1989), esses 

saberes são a base da compreensão do mundo e, consequentemente, para se compreender 

um livro de literatura.   

Nesse envolvimento, ocorre a comunicação do leitor com a obra. A 

comunicação proporcionada pelo texto literário mobiliza o leitor, convida-o ao trabalho, 

                                                             

3 Os nomes que aparecem nos episódios ou entrevistas são pseudônimos escolhidos pelas crianças com o 

intuito de preservar as próprias identidades.  
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convoca-o a preencher as lacunas. Ao discutir sobre esse aspecto da literatura, Eco (1994) 

chama o texto literário de máquina preguiçosa justamente porque precisa do trabalho do 

leitor para se realizar. 

Tudo o que se apresenta no texto literário tem uma intencionalidade e as 

palavras e os acontecimentos são pistas que o leitor deve seguir para tentar preencher os 

vazios e atuar como coautor. No episódio acima, não foi possível afirmar como exatamente 

aconteceu a gravidez, apesar de ser o que as crianças esperavam da mediadora, o que havia 

eram pistas para se fazer as inferências, e a proposta era que as crianças pensassem sobre 

como ocorreu a gravidez.  

Além de solicitar o preenchimento das lacunas, ao ler uma obra literária, o leitor 

precisa assinar o contrato ficcional (ECO, 1994). Em outras palavras, deve aceitar que o 

que acontece na obra é ficcional. Então, mesmo sem entender como aconteceu a gravidez, 

coube às crianças aceitarem que ela ficou grávida, ainda por cima, grávida de duas cobras.  

Esse aspecto do contrato ficcional também pode ser observado na lenda Mãe 

d’água que narra sobre um ser encantado que promete salvar uma mulher grávida de um 

afogamento se, como pagamento, ela entregasse o bebê quando nascesse. A mãe concorda, 

achando que o ser não conseguiria pegar a criança, mas se engana quando, mais tarde, vê 

sua filha sendo levada. 

Os aprendizes ficaram intrigados com o fato de que, ao roubar o bebê, a mãe 

d’água leva a criança para morar no fundo do mar, conforme destaque: “A mulher de branco 

alcançou a margem do rio e, sem diminuir o ritmo, lançou-se na água com o bebê sob um 

braço. Num mergulho, desapareceu” (TAYLOR, 2008, p. 20). A descrença em relação a 

esse aspecto da narrativa pode ser vista no episódio abaixo: 

 

PP: ‘A jovem mãe depois que viu quando ela mergulhou que não era uma mulher, 

mas tinha um rabo de peixe’. Vocês acham que ela pensou o quê? Que valeu a 

pena? Ela se arrependeu? 

Piuzinho: Morar debaixo d’água, é? Sou o Bob Esponja! 

(EPISÓDIO 6: Pós-leitura da 6ª sessão de leitura – Mãe d’água) 

 

Piuzinho manifestou a descrença de que a criança sobreviveria embaixo d’água. 

Se é um ser humano, como é possível? Sabemos que, no texto literário, tudo é possível. E 

não apenas Piuzinho, mas outras crianças também se questionaram acerca desse 

acontecimento. A atitude cética é bem-vinda e plausível porque são aprendizes de leitura e 

demonstram estar atentos à lógica que deve estruturar os fatos. Não é possível um ser 
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humano morar debaixo d’água e conseguir respirar sem ajuda de equipamentos, mas, em 

um texto literário, é possível porque é um mundo criado com sua própria lógica. 

Essa descrença em relação à lenda A mãe d’água (2008) também pode ser vista 

na resposta de Ana a uma atividade de pós-leitura em que se questionou qual das lendas 

lidas (Mãe d’água e Cobra Grande) indicaria a um colega:  

 

Eu indicaria a mãe d’água porque ela é muito massa. Primeiro eu gostei que a 

mulher tinha algum poder, mas ninguém sabe qual é o poder dela, mas é bem 

louco porque ela preveu que a mulher ia morrer. [...] E também como elas iriam 

respirar embaixo da água? Eu não sei, né. 

(Resposta a uma atividade de pós-leitura – Cobra grande: histórias da 

Amazônia) 

 

É possível constatar que há uma dúvida em relação ao fato de a criança e a mãe 

d’água respirarem debaixo d’água, como se Ana não acreditasse que isso é possível. De 

fato, na vida real, isso não é possível, mas na lenda não só foi possível como aconteceu. Em 

um texto literário, “[...] o autor simplesmente finge dizer a verdade. Aceitamos o acordo 

ficcional e fingimos que o que é narrado de fato aconteceu” (ECO, 1994, p. 81). Aceitar os 

acontecimentos descritos, mesmo que os mais absurdos, é o melhor caminho para que 

consiga fruir a leitura e alimentar a perspectiva de que existem possibilidades para além do 

factual. E esse horizonte é encantador. 

Nos episódios destacados, fica evidente a constante participação do leitor por 

meio da poiesis que “corresponde ao prazer de se sentir coautor da obra” (ZILBERMAN, 

1989, p. 55). Isso porque, ao ler um texto literário, o leitor parte de seus conhecimentos 

prévios, dando sentido ao que lê, gerando uma resposta que o torna coautor da obra. Ele é 

convocado a participar, a emitir juízo de valor, a rejeitar ou aceitar o que o texto apresenta, 

colaborando de forma íntima e ativa com a construção da significação textual. Por meio do 

texto literário, o leitor “pode satisfazer a sua necessidade geral de sentir-se em casa, no 

mundo, ao retirar do mundo exterior a sua dura estranheza e convertê-la em sua própria 

obra” (JAUSS, 2002, p. 101). 

Outras duas características da literatura que ficaram em evidência na entrevista 

sobre o livro A boca da noite (2016) para as crianças, ao ler literatura, foram que o leitor 

tem acesso a uma fonte de aprendizado e, também, é uma forma de encontrar conforto em 

aspectos da vida real.  

Em A boca da noite (2016), o pequeno Kupai tem um pesadelo e, em meio ao 

medo, ele chama pela única pessoa que pode salvá-lo de todo mal: a sua mãe que, em 
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prontidão, o abraça e o acalma. Esse acontecimento chamou a atenção dos sujeitos da 

pesquisa, que comentaram essa parte da obra tanto na sessão de leitura quanto na entrevista. 

Ao ser questionada sobre se indicaria o livro a alguém, Bia responde: 

 

Bia: Esse livro eu indicaria, principalmente pra ele ((aponta para Felipe)) porque 

fala um pouco da mãe. 

PP: Pra Felipe? 

Bia: É, porque fala um pouco da mãe, daquela comunhão que tem na família. 

PP: E por que você indicaria pra ele? 

Bia: Porque ele não é igual a gente. Ele não tem aquele conjunto da família que 

é os três: mãe, pai, filho. 

PP: Ah! Você mora com quem? Com sua avó, é? ((a pesquisadora se dirige a 

Felipe)). 

Bia: Com o pai dele. 

PP: Sim. 

Bia: Entendeu? Aí eu indicaria pra ele porque aí tem conforto. 

(Entrevista à pesquisadora – A boca da noite) 

 

Para Bia, a literatura tem o poder de confortar. Logo, ao ler o livro A boca da 

noite (2016), Felipe sentiria o amor, o acolhimento que aquela mãe deu a Kupai, seu filho. 

Dessa forma, ele seria confortado, pois, mesmo sem morar com uma figura materna na vida 

real, poderia saber como é esse amor por meio da ficção. Ou seja, por meio da experiência 

vicária, de se colocar na pele do personagem, o leitor poderia ser consolado.  

A literatura pode transmitir aos leitores a experiência de outras pessoas, 

experiências que muitos de seus leitores não viveriam no mundo real. Isso ocorre quando o 

leitor vivencia o prazer estético por meio do diálogo com o texto, permitindo “[...] que o 

leitor possa se mover no texto se sentindo como parte dele, experimentando sensações e 

outras vivências que o mundo de sua experiência não pode lhe proporcionar” (SANTOS, 

2016, p. 55).  

Entende-se que, nesse caso, Bia reconhece a experiência vicária que pode ser 

proporcionada pelo texto literário, pois vivenciou, em primeiro lugar, o processo de 

identificação com a obra e, assim, indicou a leitura ao colega, de modo que esse também 

pudesse usufruir da mesma experiência estética. 

Amarilha (2013) afirma que há duas formas de acontecer a identificação: por 

espelhamento, quando se centraliza nas semelhanças, e por alteridade, quando o foco são 

as diferenças. “No espelhamento, a identificação é de caráter especular, isto é, gosto do que 

é igual a mim [...]. Na alteridade, ocorre a experiência de usar a máscara, de ser outro, isto 

é, gosto do que é diferente de mim” (AMARILHA, 2013, p.68).  
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Durante algumas sessões de leitura, a criança demonstrou, em algumas falas, 

que enxerga a própria mãe como aquela que bate, que briga. Então, infere-se que Bia viveu 

o processo de identificação por alteridade, ao desejar que sua mãe agisse como a mãe de 

Kupai. Ao mesmo tempo, indicou a obra a Felipe de modo que esse também pudesse viver 

a identificação por alteridade já que ele não tem mãe e, ao ler o texto, poderá vivenciar a 

experiência. Assim, ambas as crianças puderam ser confortadas ao vivenciar, através de 

Kupai, o prazer de serem cuidadas por aquela mãe. 

A leitura da obra também possibilitou a Bia demonstrar atitude de empatia ao 

possível sentimento de desamparo experimentado pelo colega. Uma das possibilidades 

proporcionadas pelo mundo da ficção é o amparo para a experiência de estar no mundo, 

aspecto reconhecido e aproveitado por Bia. 

É válido ressaltar, entretanto, que, ao ouvir essa fala, Felipe não se demonstrou 

à vontade e reagiu dando as costas aos amigos e à pesquisadora, demonstrando pela 

linguagem corporal que estava incomodado com a exposição de sua vida feita pela colega.  

Ainda sobre o questionamento de se indicaria o livro, a aprendiz continua: 

 

Bia: Eu indicaria esse livro pra minha mãe porque ela iria aprender a educar a 

gente.  

PP: Sim, a questão do bater, que ele não bateu.  

(Entrevista à pesquisadora – A boca da noite)  

 

O texto literário seria, então, uma forma por meio da qual os pais de Bia 

aprenderiam a educar sem bater, utilizando outros recursos como o castigo, assim como foi 

feito em A boca da noite (2016), o que a faz desejar essa educação para si. A fala da criança, 

que percebe a literatura como fonte de aprendizado, também evidencia o plano da aisthesis, 

por possibilitar a renovação da visão dos pais sobre a forma de educar, como consequência 

do efeito do texto. Segundo Jauss (2002, p. 102), esse plano possibilita ao leitor “[...] 

renovar sua percepção, tanto na realidade externa quanto na interna”.  

A literatura, na concepção da criança, ensina e apresenta formas de ação e 

comportamento. Ao ler sobre uma outra forma de educar, os pais poderão se apropriar da 

ação, “se assim é, então a literatura pode levar o leitor a uma nova percepção de seu 

universo” (ZILBERMAN, 1989, p. 38). Infere-se que Bia entende a literatura como um 

texto que ensina, renova o olhar e muda a ação no mundo. Nessa experiência, ressalta-se 

também o aspecto dialógico do texto literário, pois, ao mesmo tempo que o leitor colabora 

com a obra, ele também é beneficiado com sua leitura.  
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As falas apresentadas nesse tópico destacam a capacidade comunicativa da 

literatura indígena, texto esse que proporciona prazer, mostra formas de conhecer o mundo 

e a si próprio. “No momento que o leitor se identifica com o personagem, reconhecendo 

nele traços de sua vida, passa a refletir sobre as suas problemáticas, prevê ações, propõe 

novas alternativas para a sua vida” (SANTOS, 2016, p. 30), revelando o caráter formativo 

da literatura. Através da vivência do outro, no caso, das personagens, o leitor usufrui do 

jogo de máscaras e também vive situações que não experimentaria se não fosse pela ficção. 

O envolvimento de cada criança leitora com o texto literário com temática 

indígena possibilitou que ela compreendesse a si própria e a outras realidades e 

proporcionou prazer estético. As características reveladas nas falas dos sujeitos dessa 

pesquisa, como o caráter comunicativo, bem como o caráter formativo da literatura, 

reafirmam a importância dessas obras literárias nas salas de aula, visando à formação de 

leitores sensíveis à linguagem literária e reflexivos quanto à própria realidade. 

 

5.1.1  “Essa história não tem muita ação”: a experiência de ler literatura com temática 

indígena 

 

O que você achou do texto? O que você sentiu ao ler este livro? Essas foram 

algumas das perguntas feitas constantemente às crianças. A proposta era que elas falassem 

o que achavam, o que pensavam acerca do texto. Assim, houve aqueles que gostaram de 

todos os livros e os que apresentaram críticas à literatura infantil com temática indígena. 

Uma dessas críticas sobre o livro A boca da noite (2016) está registrada no episódio abaixo: 

 
PP: [...] O que você achou da história? O que é que vocês sentiram? 

Felipe: Essa história é muito boa pro cara dormir. 

PP: Uma história para dormir? Por quê? 

Felipe: Porque dá muito sono. Porque ela não tem muita ação. 

PP: Você acha que ela não tem muito movimento? 

Felipe: É. 

PP: Mas vocês não acham que eles estarem correndo para ver o pôr-do-sol, subir 

uma laje alta, voltar, o pai brigar com ele, tomar banho no rio, isso não é nada de 

ação? 

Felipe: Professora, no finalzinho. 

PP: Tem o pesadelo. Estão falando de quê? Me expliquem. Não entendi. Só no 

final? Você queria um final mais legal? 

Felipe: O final é meio chato, professora. Dá vontade de dormir. Eu estava 

dormindo. 

PP: Sim. Diga, Bia. 

Bia: É porque é legal, só que aí, o que eu acho que ele está dizendo é porque não 

tem muito mistério, sabe? A história. 

PP: Sim. Entendi. Eu acho que entendi o que vocês quiseram dizer. 

(EPISÓDIO 7: Pós-leitura da 2ª sessão de leitura – A boca da noite) 



106 

 

 

Acredita-se que, ao falar que não tem muita ação, Felipe quis dizer que a obra 

lida não tem magia, como se faltasse alguma coisa, seja ação, seja mistério. Isso deve ter 

acontecido porque, de fato, a obra em questão é como um relato, uma conversa do narrador 

com o leitor, o que pode ter ocasionado o estranhamento de Felipe.  

A crítica da criança ao texto literário de A boca da noite também pode se 

remeter ao fato de que a obra estava distante do seu horizonte de expectativa, devido ao seu 

saber prévio sobre o que é um texto narrativo, o que é o gênero conto, por exemplo. Como 

essa era a segunda intervenção, também pode ter sido ocasionada pela pouca experiência 

em ler textos de literatura indígena; foi a única vez que Felipe fez esse tipo de crítica.  

Essa opinião de Felipe também pode ter acontecido porque a obra em questão 

apresenta pouco conflito. De acordo com Pinna (2006), o conflito é o desencadeador de 

todo o enredo, pois tanto a sua organização “[...] bem como dos acontecimentos que o 

compõem, é determinada pelo conflito, o componente da estória gerador da tensão que faz 

o enredo evolver e prende a atenção do apreciador à matéria narrada” (PINNA, 2006, p. 

145). O conflito de A boca da noite (2016) é quando a criança ouve falar na boca da noite 

e quer descobrir o que é. Toda a história se desenvolve ao redor dessa curiosidade e isso 

pode tê-lo levado a achar sem ação, causando o estranhamento. 

Já sobre o livro A mulher que virou urutau (2011), Rafael e Daniel tiveram outra 

percepção, como pode ser lido a seguir:  

 

PP: Então, Rafael, você falou da ilustração, mas da história em si, o que você 

achou? 

Rafael: Foi muito legal porque eu nunca tinha ouvido essa lenda do urutau e essas 

características dele eu não sabia. 

Daniel: Eu gostei da história porque muita gente gosta desse tema de coisas 

mágicas.  

PP: Você gosta, né? Desse lado sobrenatural, de mágica. 

Daniel: Que tem magia. Aí eu gosto disso, porque eu acho bem legal e acredito 

que não só eu, mas outras pessoas gostam também.  

(Entrevista à pesquisadora – A mulher que virou urutau)  

 

Em especial, Daniel ressalta que o livro que tem coisas mágicas e sobrenaturais. 

Segundo Coelho (2003, p.171), a lenda “consiste no relato de acontecimentos em que o 

maravilhoso e o imaginário superam o histórico e o verdadeiro”. Assim, essa obra do gênero 

lenda agrada à criança porque é o tipo de livro que ele gosta de ler, pois traz o fantástico, o 

sobrenatural, a magia, como explicitado por ele. 

 Se for comparado A boca da noite (2016) com A mulher que virou urutau 

(2011), é possível perceber que essa última tem mais elementos fantásticos. Infere-se que 
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esse é tipo de texto que faz parte do horizonte de expectativas das crianças da turma, o que 

pode ter possibilitado uma maior aceitação. É válido destacar que a intenção foi ouvir os 

sujeitos e não se esperava que eles apenas gostassem das obras, mas que também as 

criticassem, pois se acredita que também são formativas e possibilitam reflexão por parte 

dos leitores. 

Rafael, ao falar sobre o que achou de ler as obras, também ressaltou as lendas 

indígenas do livro Cobra-grande: histórias da Amazônia (2008): 

 

PP: E você, Rafael, o que você achou de ler os livros de literatura com temática 

indígena? 

Rafael: Eu achei legal, nunca tinha lido, eu só tinha lido aquelas lendas do Saci, 

Curupira, Mula sem cabeça, essas coisas. Eu nunca tinha ouvido e foi muito legal 

ter lido. O livro que eu mais gostei foi A cobra grande, foi o que mais gostei. Só 

que estou gostando agora desse [Meu vô Apolinário]. 

(Entrevista final à pesquisadora) 

 

Ao falar sobre a lenda, Rafael afirma que não havia lido aquela história em 

específico. O depoimento do sujeito revela o repertório de lendas a que teve acesso, que são 

as narrativas geralmente ligadas ao folclore brasileiro, lidas nas escolas e encontradas, 

facilmente, na internet, como a do Saci, Mula sem cabeça, Iara. A fala dessa criança revela 

que possuem pouco repertório de lendas, limitando-se àquelas que são mais disseminadas 

nas mídias.  

Ao fazer uma reflexão sobre as lendas indígenas, Graúna (2013) defende que 

essas narrativas constituem um campo vasto de publicações, mas que algumas objetivam 

apenas atender ao mercado editorial, por isso que, “em geral, resultam no discurso 

folclorizado em torno da tradição oral indígena nos chamados livros paradidáticos” 

(GRAÚNA, 2013, p. 65).  

Para além dessas publicações generalizantes, encontram-se também narrativas 

que valorizam e situam os povos indígenas em seu contexto cultural próprio. Coelho (2000) 

defende isso, pois entende a lenda enquanto texto de tradição oral e que geralmente se 

relaciona a um tempo ou espaço geográfico específico. No caso das referenciadas na fala 

de Rafael, são lendas que se situam na região da Amazônia.  

A lenda está presente nas sociedades indígenas e surgiu para responder 

perguntas sem respostas, para promover reflexões por meio de ensinamentos (COELHO, 

2003). Muitas vezes, essas explicações são usadas pelo pensamento ocidental como forma 

de diminuir os povos que acreditam nelas, vistas como uma fantasia e colocadas em 
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oposição à ciência (BONIN, 2008). Essa atitude depreciativa pode ser observada na voz de 

Felipe, quando se perguntou o que eles esperavam da história a partir do título. 

 
Toni: Então essa mulher é esse passarin, é? 

PP: Vamos ver? 

Alice: Professora, a mulher virou de verdade?  

PP: Vamos ver? 

Felipe: Lenda é mentira, isso aí é mentira, só acredita os bebezinhos. 

PP: Para os povos que acreditam nisso, não é mentira. Antes de eu entregar, como 

vocês acham que essa mulher virou urutau? 

Felipe: Sendo mentira? 

[...] 

(EPISÓDIO 8: Pré-leitura da 4ª sessão de leitura – A mulher que virou 

urutau)  

 

Compreende-se que nesse episódio aconteceram dois aspectos a se considerar. 

O primeiro é que parece que, para Felipe, a lenda é uma mentira, feita para enganar crianças 

pequenas; ele afirmou isso algumas vezes durante a sessão de leitura dessa obra, primeira 

lenda lida nas sessões.  A forma como a nação guarani narra o surgimento de um urutau é 

posta em questionamento, mas, se fosse um texto informativo sobre o surgimento da ave, 

será que seria questionado ou diriam que era mentira? Nesses momentos de conflito 

cognitivo é que se observa a relevância da mediação. 

Nas intervenções em que foram lidas as lendas, buscou-se apresentá-las como 

um gênero textual que mostra uma forma de ver e entender o mundo para um grupo de 

pessoas. Assim, preocupou-se em contextualizar as lendas lidas, relacionando-as a um povo 

ou a uma região específica. 

O segundo aspecto é que se notou uma resistência para aceitar o contrato 

ficcional do texto, tendo em vista que a criança sempre dizia que não era verdade o que 

seria relatado ali no texto. Queria responder as perguntas de pré-leitura, mas com a condição 

de que era mentira. Sobre o contrato ficcional, Eco (1995, p.81) explica que “O leitor tem 

de saber que o que está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve 

pensar que o escritor está contando mentiras”. O que deve ocorrer é o leitor aceitar o acordo 

ficcional e fingir que aquilo realmente teria acontecido.  

Felipe aparenta não entender que o que aconteceu em A mulher que virou urutau 

(2011) é verdade dentro do universo da lenda, que naquela história é possível uma mulher 

ser castigada pelo Lua, sendo transformada em um pássaro, pois, dentro de um universo 

ficcional, tudo é possível. Isso pode revelar a pouca experiência em fruir textos literários.  

Ao falar sobre a experiência de ler literatura com temática indígena, Gabriel 

também destacou as lendas e o conhecimento dos autores indígenas: 
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PP: O que você achou de ler literatura indígena? 

Gabriel: Legal, porque é legal. Tem que ter o porquê, né? 

PP: Tem. 

Gabriel: Porque fica falando as histórias, as lendas que é indígena, os índios que 

eu nunca [...] os autores que eu nunca tinha visto. 

(Entrevista final à pesquisadora) 

 

Em sua resposta, destacou, dentre outras coisas, que conheceu autores indígenas 

dos quais não tinha conhecimento. Isso mostra que, mesmo possuindo acesso a algumas 

lendas, muitas do universo indígena, ao ler esses textos, não é feita a relação com o escritor 

nem com a etnia a qual a narrativa pertence.  

Sabendo da importância de se conhecer autores indígenas, em cada sessão de 

leitura, foi enfatizada a identidade do autor indígena, falado um pouco de sua biografia e da 

nação a que é vinculado. Compreende-se que enfatizar a autoria indígena é de suma 

importância para reafirmar os povos indígenas enquanto produtores de conhecimentos e 

para tornar suas produções visíveis. Ao usar o etnômio, o autor representa o seu povo e 

também outros povos indígenas. Ao mesmo tempo, a autoria indígena retrata resistência, 

memória, identidade e valorização cultural.  

No questionário final, foi perguntado aos sujeitos qual o livro de que mais 

gostaram e o porquê. Homem de Ferro informou: “Eu gostei do livro Meu vô Apolinário 

porque é uma história que conta a vida de um indígena, do preconceito das pessoas da 

cidade, mostra um indígena sabendo da sua origem junto com o avô dele, que o ajudou a 

entender o que é ser indígena” (Resposta ao questionário final).  

A criança evidencia a relação do personagem com sua identidade, a figura do 

avô nessa aceitação, a questão da ancestralidade, o preconceito vivido na cidade, aspectos 

bem explorados na obra em questão. Anitta, por sua vez, também escolheu a obra. Segundo 

ela, “Porque é um livro que fala muitas coisas do costume indígena como o banho de rio 

etc.” (Resposta ao questionário final). Ao comentar sobre o livro, a aprendiz destaca 

aspectos do cotidiano de uma aldeia indígena, situada em florestas, como o banho no rio.  

Tanto uma resposta quanto a outra ressaltaram aprendizados a partir de Meu vô 

Apolinário (2005). Essa percepção das crianças reafirma o caráter educativo e 

emancipatório da literatura. Para Amarilha (2009, p.49), “a literatura educa – mas essa 

educação tem um caráter formativo que não se presta ao domínio escolarizado de pontos, 

deveres e notas”. Dessa forma, o contato com a LITI pode abrir o leque de referências do 

leitor quanto ao mundo indígena e proporcionar conhecimentos e experiências novas. 
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As vozes dos sujeitos, apresentadas nesse primeiro tópico, demonstraram a 

ausência da literatura com temática indígena no repertório literário lido na escola, levando 

as crianças ao desconhecimento da história e da cultura dos povos indígenas do Brasil, 

limitando-as a visões que muitas vezes são preconceituosas e estereotipadas. Foi possível 

fazer essa constatação pela fala das crianças quando se afirmam ter gostado de conhecer de 

autores indígenas, das lendas e também de elementos do cotidiano indígena. 

Como consequência, essas falas também revelam o não desenvolvimento e 

também o descumprimento da Lei nº 11.645/2008, tendo em vista a defesa feita no ensino 

dos conteúdos para o ensino da história e cultura indígena em todo currículo da escola, 

especialmente na educação artística, na história do Brasil e na literatura (BRASIL, 2008). 

Por isso, é importante utilizar na sala de aula textos de literatura com temática indígena.  

Por fim, evidencia que os sujeitos desse estudo possuem ainda pouca 

experiência em ler textos literários, tendo em vista que muitos não aceitaram o contrato 

ficcional da obra e, também, esperavam que a pesquisadora apresentasse respostas aos 

vazios do texto. Também aponta para as possibilidades formativas dessa literatura na 

formação do leitor, enquanto proporcionadora de prazer estético. Por meio do envolvimento 

intelectual, emotivo e sensorial com as obras, os sujeitos puderam ter acesso a realidades 

que não conheceriam se não fosse pela leitura da literatura com temática indígena.  

 

5.2 Concepções das crianças sobre o suporte livro 

 

Quando se fala em livro de literatura infantil, pensa-se em obras com muitas 

ilustrações, formatos diferentes, cores chamativas. Os fortes investimentos na materialidade 

do livro, juntamente com o texto literário, podem proporcionar diversas experiências de 

leitura (LACERDA; FARBIARZ, 2018). 

O projeto gráfico do livro, enquanto escolhas intencionais definidas por 

profissionais, é uma proposta de leitura, uma vez que tudo o que se encontra no livro de 

literatura infantil é interligado como uma rede de sentidos (MORAES, 2008). Assim, além 

de considerar o texto verbal e as ilustrações, deve-se ler também as cores, o enquadramento, 

os paratextos, o formato, por isso se defende que o projeto gráfico contribui na construção 

de sentido e na compreensão da obra. 

A experiência de leitura, então, conta não apenas com o aspecto racional e 

emocional, mas também com o sensorial, conforme defende Martins (2006). Principalmente 

quando se trata de livro infantil, o aspecto sensorial deve ser considerado, pois ele é 
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“possuidor de forma, textura, cheiro” (CORRÊA; PINHEIRO; SOUZA, 2018, p. 71). Dessa 

forma, nas sessões de leitura, também se buscou evidenciar e trazer para a discussão da obra 

o aspecto sensorial da leitura, conforme defende Martins (2006). 

Ao ler o livro de literatura infantil com temática indígena com os sujeitos do 

estudo, buscou-se apreciar o livro enquanto objeto, considerando não apenas o conteúdo do 

texto e das ilustrações ligadas diretamente à história, mas também os elementos pré e pós-

textuais. O objetivo era que as crianças olhassem o suporte livro para além dos elementos 

textuais (a narrativa e a ilustração) e que percebessem que esses aspectos estão interligados 

de modo a formar uma rede de sentidos.  

A experiência em ler dessa forma causou inicialmente estranhamento, mas logo 

foi acatada. Assim, as crianças começaram a perceber a influência de aspectos do projeto 

gráfico e destacaram, a partir de seus olhares, a participação e a influência dessa linguagem 

nos livros lidos, que serão apresentadas nas seções a seguir.  

 

5.2.1 “O texto faz sua parte e as ilustrações faz a sua e quando se junta forma uma 

coisa muito legal”: a influência do projeto gráfico na leitura da obra 

 

Compreendendo o livro como uma rede de sentidos, buscou-se considerar nas 

sessões de leitura, não apenas as páginas em que inicia a narrativa verbo-visual, mas 

também os paratextos das obras. Entende-se por paratextos “os componentes textuais e 

iconográficos que não fazem parte diretamente da narração, como: formato do livro, título, 

capa e contracapa, página de rosto, dedicatória, apresentação do autor e da obra, ficha 

catalográfica” (SILVA; SOUZA, 2016, p. 79).  

Segundo as autoras, os livros contemporâneos usam de alguns desses elementos 

para chamar a atenção do leitor, motivar a leitura e como um meio para compreender o 

texto, mesmo que inicialmente não tivessem essa função. Dessa forma, nas sessões de 

leitura, além das ilustrações, também foram considerados a capa e o título, bem como a 

guarda, as orelhas, a folha de guarda e a folha de rosto nas etapas de pré-leitura e pós-leitura, 

de acordo com a proposta de cada obra selecionada. 

Um dos primeiros aspectos a ser destacado pelas crianças foi a capa do livro. 

Entendida como parte importante da obra, é nela em que há informações necessárias como 

o título, o nome do ilustrador, do autor, do tradutor, da editora. Além disso, há também 

ilustrações, principalmente se for um livro destinado ao público infantil.  



112 

 

 

A capa é, geralmente, um dos primeiros contatos que o leitor tem com o livro. 

Nela, há uma prévia do seu conteúdo, por isso é um dos aspectos do projeto gráfico que 

mais recebe investimento, objetivando a conquista do leitor e uma forma de convite para 

ler o livro. A capa é a identidade do objeto livro e pode ser também integrante da história 

como defende Necyk (2007). 

Ao questionar sobre o que tinham achado do livro, Daniel e Homem de Ferro 

fazem um destaque sobre a capa, como se pode ler abaixo: 

 

Daniel: [...] E a capa também é bem interessante, e a capa já dá uma dica da 

história. 

PP: Do que vai acontecer na história.  

Homem de Ferro: A capa já deu pra dar umas pistas. Já soube que era na floresta, 

e já soube pelo título e pelo negócio que era sobre algum animal e que ia 

acontecer algumas coisas tristes, só não sabia o que era. 

(Entrevista à pesquisadora – A mulher que virou urutau)  

 

Os sujeitos evidenciam características da capa defendidas por Necyk (2007), ao 

citarem que esse componente oferece pistas do conteúdo de forma que o leitor poderá ter 

noção do que irá acontecer na narrativa: sobre o local, os personagens que estão envolvidos. 

Essa percepção ficou em evidência nas sessões de leitura porque, na pré-leitura de todos os 

livros, foi realizada a leitura da capa, considerando textos e ilustrações presentes, como 

andaime para previsões acerca da narrativa.  

Ainda falando sobre a capa do livro, Rafael e Daniel comentaram: 

 

Rafael: O título e as ilustrações e a capa mostra onde vai ser, o que vai acontecer. 

Se a história vai ser feliz, triste, ou de terror, tensão. 

Daniel: É importante mesmo porque a gente sabe quem é o ilustrador, o 

compositor da história, a gente também entende um pouco da história nessas 

coisas, com base nisso. E também a gente sabe que deve perceber eles como um 

livro.  

(Entrevista à pesquisadora – A mulher que virou urutau) 

 

Rafael destaca a capa na mesma perspectiva dos outros sujeitos. Segundo ele, a 

capa traz informações ao leitor, pois, ao observá-la, é possível saber como será a história. 

“Leitores fazem inferências a respeito das imagens da capa, tentando descobrir o tema, as 

personagens e alguns indícios visuais ajudam nas previsões sobre a história em si” (SILVA; 

SOUZA, 2016, p. 79).  

Daniel, por sua vez, acrescenta aspectos mais informativos da capa, como a 

presença do autor e do ilustrador do livro. Esses procedimentos fazem parte da pré-leitura 

do texto, pois o leitor já está engajado no processo de significação da obra. Nas 
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intervenções, antes de ler a obra, também era evidenciado quem era o autor, ilustrador e 

editora envolvidos no desenvolvimento do livro. 

O título e a tipografia também foram aspectos do projeto gráfico mencionados 

pelas crianças de duas formas: a primeira, pelo efeito visual causado pelo título, e a segunda, 

referindo-se à legibilidade da letra.  

 

PP: E sobre o livro A Boca da Noite que lemos na aula de sexta e na de hoje? 

Bia: Eu achei bem interessante porque ele, no começo, no título mesmo, do livro, 

na página da frente, você mesmo vê que ele é bem misterioso, assim, pelas letras 

destacadas. 

PP: Pelo título? 

Bia: É. Pelo título. 

(Entrevista à pesquisadora – A boca da noite)  

 

Nessa fala de Bia, é possível perceber que a jovem leitora identifica a tipografia 

do título como diferente, por ter letras destacadas e como indicadora da ambiência do relato 

“misterioso”. Essa relação acontece porque a tipografia do título A boca da noite (2016) foi 

pensada para sugerir significado, ser portadora de semântica visual. Ao refletir sobre a 

tipografia dos livros infantis, Necyk (2007, p. 90) destaca que “o texto impresso transmite 

a mensagem codificada por meio do alfabeto, mas pode também, através do efeito visual 

produzido, criar significados simbólicos, da mesma forma que a imagem”.  

A forma como o título estava diagramado chamou a atenção de Bia e pode ter 

sido um fator crucial para despertar a curiosidade para a leitura em conjunto com o restante 

dos elementos da capa. A tipografia informou-lhe que a leitura da obra traria mistérios. Na 

mesma linha de raciocínio, Ana comenta: 

 

Ana: Eu vou falar. O título eu achei interessante, né? A pessoa quer ler logo. 

PP: Como assim? A forma como ele estava escrito ou o título mesmo A Boca da 

Noite? 

Ana: A forma como ele estava escrito. 

PP: Sim, a forma mesmo, né? Como ele estava escrito na capa. 

[...] 
Ana: Eu achei bem interessante porque você vê o título aí quer ler logo. 

(Entrevista à pesquisadora – A boca da noite)  

 

Ao ver o título, Ana afirma que ficou instigada a ler, pois a forma como ele 

estava escrito despertou sua curiosidade. Essa curiosidade foi perceptível na sessão de 

leitura, tendo em vista que, na pré-leitura, Ana quase não conseguia conter sua curiosidade 

e demonstrava, com expressões faciais e corporais, a ansiedade para abrir o livro.  



114 

 

 

Linden (2011) faz uma reflexão sobre a capacidade de expressão do significado 

tanto por meio do alfabeto quanto por meio de efeitos visuais, como o uso de negrito, 

sublinhado e itálico para enfatizar ou expressar algo. Além disso, a autora destaca que, em 

alguns casos, há uma participação da tipografia na imagem, como se “a palavra se tornasse 

imagem e a imagem se tornasse palavra” (LINDEN, 2011, p. 92). Esse procedimento é 

perceptível em A boca da noite e é reconhecido pelos aprendizes. 

Bia também destaca a tipografia, mas com um outro sentido: o da legibilidade. 

Segundo Lourenço (2011, p. 20), “O ato de ler é um dos aspectos mais importantes quando 

se fala em legibilidade, principalmente quando envolve crianças”. Ao se planejar uma 

tipografia para livros infantis, há preocupação de que as letras sejam o mais legível possível. 

A propósito, Bia afirma: 

 
PP: Também gostei muito, Bia. O que você achou do livro? Das ilustrações, da 

história, das outras partes do livro? 

Bia: Me ajudou muito porque eu tenho problema de vista, aí não era tão pequena, 

mas não era tão grande. 

PP: Sim, as letras. 

(Entrevista à pesquisadora – A boca da noite)  

 

Em sua fala, ela cita que o tamanho da letra a ajudou porque tinha um tamanho 

razoável, mas é preciso destacar que, além de seu problema de visão evidenciado em sua 

fala, Bia era uma das alunas que ainda não havia consolidado o processo de alfabetização e 

que, para a realização das atividades, sempre pedia ajuda da professora pesquisadora, da 

estagiária ou do professor da turma. Entretanto, sua observação complementa um aspecto 

relevante sobre a necessidade de aprendizes que podem apresentar algum limite físico para 

a leitura. 

Quando se fala em uma tipografia para crianças, não há uma regra, entretanto 

Lourenço (2011) destaca que uma fonte tipográfica considerada legível é aquela que é 

“grande e distinta o suficiente para que um leitor seja capaz de distinguir entre palavras ou 

letras” (LOURENÇO, 2011, p. 17). Assim, o tipo de letra, a diagramação e os espaçamentos 

entrelinhas, entreletras e entrepalavras devem ser levados em consideração, de modo a 

facilitar a leitura.  

Além da tipografia, algumas também citaram a relação texto e imagem, como 

pode ser lido a seguir: 

 

PP: O que vocês acharam das ilustrações do livro? 

Bruno Henrique: Contribuiu com a leitura porque a ilustração tinha tudo a ver 

com o que falava no texto. 
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Anitta: Eu concordo com o que ele falou que [pausa para pensar] Eu achei 

interessante e refletiu sobre a história. 

PP: Fez o quê? 

Anitta: Refletiu.  

(Entrevista à pesquisadora – Meu vô Apolinário 

 

Bruno Henrique e Anitta destacam que ambas as linguagens, a verbal e a 

imagética, mesmo diferentes entre si, apresentam pontos de convergência e colaboram na 

compreensão textual. De fato, a ilustração é feita, via de regra, a partir do texto verbal. 

Nesse caso, a imagem complementa, destaca aspectos da narrativa e traz novas informações 

articulando-se ao todo. Essa convergência das linguagens é reconhecida pelos sujeitos.  

É válido destacar que, quando Anitta diz que a imagem refletiu a história, quer 

dizer que a imagem tem relação com o texto verbal. O sentido da palavra refletir não se 

refere ao ato de pensar sobre algo, mas sim à ideia de revelação. Então, entende-se que a 

criança afirmou que a imagem revelou algo sobre o texto verbal, evidenciando a relação 

entre texto e imagem. 

Sobre essa articulação, Gabriel também comenta:  

 

PP: Sim, aí nessas lendas que lemos vocês acharam que essas ilustrações 

contribuíram em alguma coisa ou não? Por quê?  

Gabriel: Contribui, professora. Eu prefiro com elas porque dá pra pessoa 

entender mais o livro. 

PP: Você acha que quando tem ilustração você entende mais a história? Como 

assim? 

Gabriel: Igual eu disse no começo porque tem vez que as palavras não dá pra 

pessoa entender todo, aí quando tem a ilustração dá pra entender bem direitinho, 

professora.  

(Entrevista à pesquisadora – Cobra-grande: histórias da Amazônia)  

 

A ilustração e o texto estão em uma relação tão bem articulada que se percebe 

a interdependência entre elas. O sujeito destaca que, quando não se compreende o texto, a 

ilustração pode contribuir para o entendimento e, por esse motivo, prefere que o livro tenha 

ilustração, como se a imagem fosse esclarecedora do texto. 

Segundo Faria (2013), em uma relação de complementaridade entre texto e 

imagem, cada linguagem fala de sua maneira, então uma pode dizer o que a outra não disse, 

devido a sua própria constituição, pois são linguagens diferentes. Assim, o que o texto não 

informa, a imagem revela e vice-versa, preenchendo algumas lacunas e formando o sentido 

da obra. Por terem constituições diferentes, a forma de ler também se diferencia.  

De acordo com Faria (2013, p. 41), “No caso da complementaridade, o texto 

escrito e a ilustração apresentam contribuições específicas para a leitura integral da história, 

e, portanto, têm funções diferentes no conjunto texto/imagem”. Rafael percebe essa relação 
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entre texto e imagem quando afirma que cada linguagem tem sua função no livro, como 

pode ser lido a seguir: 

 

PP: Qual a contribuição, se vocês acham que tem, dessa ilustração para a 

história? 

Rafael: Sim, o texto faz sua parte e as ilustrações faz a sua e quando se junta 

forma uma coisa muito legal. 

(Entrevista à pesquisadora – A mulher que virou urutau)  

 

A criança compreende que o texto verbal e o texto visual são linguagens 

distintas e que, ao coexistirem no livro de literatura infantil, cada uma tem sua função. De 

fato, em relação ao livro infantil, tanto texto quanto imagens se articulam e, por esse motivo, 

“É possível afirmar que os livros com ilustrações apresentam uma dupla narração” (FARIA, 

2013, p. 39). Essa articulação foi percebida por Rafael, pois, segundo ele, quando texto e 

imagem se juntam, “forma uma coisa muito legal”.  

Por fim, a ilustração também é vista como um ornamento, como uma forma de 

deixar o livro diferente de outros e mais bonitos.  

 

Daniel: A contribuição que a ilustração faz com o livro é dar uma característica 

pro livro e também uma charmosidade para o livro. 

PP: Como assim, uma característica? 

Daniel: A imagem. A pessoa percebe que a pessoa tá lendo e também vê pela 

ilustração. 

Rafael: Dá uma característica porque se todos os livros tivessem a mesma capa, 

como você ia saber que era ele? 

PP: Entendi.  

(Entrevista à pesquisadora – A mulher que virou urutau)  

 

Segundo Daniel, a ilustração traz para o livro “uma charmosidade”, isto é, deixa 

o objeto mais chamativo, mais convidativo e mais bonito. Quando o texto verbal é a 

linguagem principal da narrativa, a ilustração “[...] leva ao arejamento da página (FARIA, 

2013, p. 42). Esse apontamento também evidencia o caráter belo da imagem em um livro 

de literatura infantil. De fato, essa não é a única função da ilustração, mas também é uma 

forma de tornar o objeto mais belo e convidativo para os leitores. 

Uma outra observação importante que Rafael faz se refere à identidade do livro. 

O sujeito reconhece a singularidade da capa como uma marca da distinção da obra quando 

questiona “e se todos os livros tivessem a mesma capa?” Infere-se que, para a criança, a 

ilustração presente na capa é um diferencial das obras, pois cada livro tem uma capa com 

uma ilustração específica.  



117 

 

 

As observações realizadas pelos sujeitos dessa pesquisa ressaltam a defesa desta 

dissertação de que os aspectos do projeto gráfico têm lugar de destaque na leitura das obras, 

reafirmando a importância de serem considerados no processo de leitura. A mediação nas 

sessões de leitura possibilitou que as crianças percebessem a tipografia, as ilustrações, a 

capa e a relação texto e imagem, de modo que ressaltaram esses aspectos em suas falas, o 

que agregou sentido à experiência de ler livros de literatura infantil com temática indígena.  

 

5.2.2 “Eu acho que a ilustradora estava cansada”: a experiência de ler a linguagem 

visual 

 

A proposta de sensibilizar o olhar da criança para o projeto gráfico e para o livro 

enquanto suporte foi feita porque o livro de literatura infantil tem investimentos 

significativos, muitas vezes sendo crucial para o seu entendimento. Dessa forma, em todas 

as sessões de leitura, buscou-se explorar o projeto gráfico, as imagens e os paratextos das 

obras de LITI. 

Após a leitura e uma conversa sobre A boca da noite (2016), foi proposta uma 

sessão de leitura e exploração do projeto gráfico do livro. Assim, deu-se cinco minutos para 

que explorassem o livro de forma livre. Apenas foi orientado que observassem todas as 

páginas do livro, as ilustrações, algo que chamasse a atenção, os detalhes das imagens.  

A proposta causou estranheza: em primeiro lugar, porque não precisariam 

escrever, e alguns demonstraram não entender como fazer essa atividade sem ser por 

escrito; em segundo lugar, porque não fazia sentido para alguns. Entretanto, conforme 

orientado, as crianças começam a olhar o livro. Alguns apresentaram dificuldade em fazer 

a exploração, pois nunca o tinham feito. Era uma nova experiência. Gabriel foi uma das 

crianças que mais reclamou da atividade, como pode ser visto a seguir: 

 

Gabriel Barbosa: Eu vou olhar a segunda vez porque já olhei. 

[...] 

Gabriel Barbosa: Tá esperando o quê, professora? 

PP: Vocês terminarem. 

Gabriel Barbosa: Eu já terminei. 

(EPISÓDIO 9: Pós-leitura, 3ª sessão de leitura – A boca da noite) 

 

Quando ele afirma que está vendo pela segunda vez, refere-se ao fato de ter lido 

o livro na primeira sessão. Se já tinha lido, por que olhar novamente? No dia da sessão de 

leitura em que foi proposta essa atividade, Gabriel olhou rapidamente e, inquieto, perguntou 
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o que a professora estava esperando que não “começava a aula”. Observa-se que a atitude 

de contemplar, explorar imagens, é uma prática desconhecida para o sujeito, pois não havia 

o que observar já que o tinha feito há três dias.  

Essa atitude de olhar rapidamente todo o livro demonstra uma compreensão de 

que não é necessário muito tempo para ler uma ilustração. Infere-se que, por esse motivo, 

a solicitação não fez sentido para a criança, tendo em vista que ele viu as imagens na sessão 

de leitura anterior a essa.  

Segundo Joly (2012), a proposta de análise ou interpretação de imagens causa 

estranheza, da mesma forma como causou em alguns sujeitos da pesquisa, especialmente 

em Gabriel. É como se para ele fosse natural ler uma imagem, como se houvesse uma “[...] 

rapidez da percepção visual, assim como o aparente reconhecimento de seu conteúdo e de 

sua interpretação” (JOLY, 2012). Segundo a autora, essa compreensão de que a leitura da 

imagem é universal e natural demonstra apenas o desconhecimento sobre essa questão.  

E não é o que acontece no livro em questão, pois a relação da imagem com o 

texto não é direta, o que exige dos leitores atenção e observação da linguagem verbo-visual 

para uma possível interpretação da obra. Dessa forma, um olhar rápido não basta para 

compreender o máximo do livro.  

Nesse sentido, fica evidente que essa etapa de leitura e exploração da linguagem 

visual precisa ser incluída na leitura de literatura infantil, quando o livro a ser lido apresentar 

essa possibilidade. Essa fala de Gabriel lembra a defesa de Dondis (2015) sobre o ensino 

da leitura de imagens, quando destaca a importância do alfabetismo visual. Somente com 

essa prática, as crianças entenderão a importância de ler além do texto verbal.  

No livro de literatura infantil, essa é uma demanda importante, pois, em muitos 

casos, pela riqueza de sua plasticidade, o leitor tem em mãos uma verdadeira galeria de arte 

visual, com toda a complexidade que a experiência exige. Nesse sentido, pode-se dizer que 

ler um livro ricamente ilustrado requer não só movimento de fluência da leitura do texto 

verbal, mas também o exercício de contemplação das imagens. É na confluência desses dois 

movimentos que o leitor processa a significação da obra. 

Entretanto, diferentemente de Gabriel, outros leram com calma, olharam página 

por página. Alguns conversavam entre si, trocando comentários acerca do livro. Acataram 

a proposta e se aventuraram a explorar o livro visualmente, mas também com outros 

sentidos, para além da visão.  

Ao receber e olhar um pouco do livro, Daniel afirma: “Cheiro de livro gostoso 

(EPISÓDIO 10: Pós-leitura, 3ª sessão de leitura – A boca da noite). A criança, ao explorar 
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o livro livremente, conforme orientado, optou por cheirá-lo, utilizando não apenas da visão 

para ler A boca da noite, mas também o olfato, e esse cheiro o agradou, ou seja, a criança 

explorou o aspecto sensorial da leitura.  

Essa postura reafirma o lugar do nível sensorial na leitura de um livro, como 

explicita Martins (2006). Ao evidenciar a contribuição desse aspecto para o ato de ler, nível 

diretamente relacionado aos sentidos, afirma que pode levar tanto a uma aceitação, 

motivando o leitor para adentrar no mundo do livro, quanto a uma rejeição. Essa influência 

é consciente e pode também ser inconsciente.  

A atitude do aprendiz também destaca a qualidade do projeto gráfico da obra. 

Segundo Lima (2012, p.94), “um bom projeto gráfico dá autonomia à obra, pois traz em si 

informações que a contextualizam”. Para além disso, convoca o leitor para adentrar na 

leitura, provoca, causa estranheza, convida para explorar não apenas com o olhar, mas 

também com os outros sentidos.  

Após essa proposta de explorar livremente, houve um direcionamento. 

Juntamente com a pesquisadora, as crianças exploraram os paratextos do livro 

acompanhados da explicação sobre a função de cada parte do livro, objetivando o 

conhecimento do livro, enquanto objeto intencional e articulado.  

Nessa mesma sessão, também foi possível compartilhar as imagens que mais 

chamaram a atenção ou que acharam diferente como pode ser visto no episódio a seguir.  

 

PP: Procurem aí a que vocês mais gostaram. Calma! Eu gostei muito dessa que 

é a parte [...] 

Felipe: Eu também, professora ((referindo-se à imagem em que a mãe de Kupai 

vem acalmá-lo)). 

PP: Você também, Felipe? Diz o porquê. 

Daniel: Eu gostei dessa daqui, oh ((mostra a mesma imagem)). 

PP: Calma, vamos ouvir Felipe, depois você. 

Felipe: Porque é como se a mãe dele tivesse acalmando ele. 

PP: Quando eu vejo essa imagem me dá uma tranquilidade, eu fico muito calma. 

Eu fico calma junto com o menino. Você, quer falar? 

Daniel: Eu gostei dessa imagem porque ela é atraente, é uma imagem bem::: 

relaxante, sabe? 

(EPISÓDIO 10: Pós-leitura, 3ª sessão de leitura – A boca da noite) 

 

Os sujeitos se envolveram no compartilhamento das impressões sobre as 

imagens do livro de modo que todos queriam falar ao mesmo tempo. Em especial, as 

crianças gostaram da ilustração abaixo e essa foi uma das mais destacadas, não apenas na 

sessão de leitura, mas confirmaram também na entrevista.  
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Imagem 27 - Página dupla de A boca da noite 

Fonte: Wapichana, 2016. 

 

Ao ver a mãe socorrendo o filho de um pesadelo, as crianças afirmam que a 

imagem acalma, relaxa. Biazetto (2008, p. 79) defende que a boa ilustração é aquela que 

“[...] comunica-se com o leitor, num diálogo que não se esgota no primeiro momento, mas 

convida a criança ou o jovem a revê-la, ir e voltar pelas páginas, retomar algum detalhe, 

olhar novamente”. Foi exatamente o que aconteceu nessa sessão. 

As crianças sentiram a necessidade de comentar a ilustração várias vezes, de 

modo que puderam se identificar com aquela criança que teve o socorro da mãe quando 

precisara. O carinho, o afago e a atenção materna representados naquela página dupla 

conquistaram os leitores.  

Nesse caso, a comunicação aconteceu não apenas pelo texto literário, mas ficou 

claro o quanto a linguagem visual pode provocar experiências estéticas nas crianças. Não 

apenas o que o texto informa sobre a mãe, mas o abraço e as cores usadas possibilitaram 

aos aprendizes o envolvimento e a identificação com a obra e com a personagem. Esse 

acontecimento revela também que “A compreensão da história pelo leitor se dá tanto pelo 

texto quanto pela ilustração” (NECYK, 2007, p.74) evidenciando um trabalho de 

colaboração entre o texto e a imagem. 

Mesmo com esse envolvimento nessa atividade, é importante destacar o 

estranhamento de algumas crianças com as ilustrações. 
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SNI: Professora, eu achei só um pouco estranho porque está tudo laranja. 

PP: A ilustradora tem licença para representar as coisas do jeito dela, mas eu 

acho [...] 

Alice: Eu acho que ela estava cansada.  

PP: Não, ela não estava cansada. Eu acho que ela investiu no laranja, na cor 

laranja, para mostrar que está o quê? 

Felipe: O pôr do sol. 

Rafael: O pôr do sol. 

[...] 

PP: Ela diz no texto, no caso ele, não ela. Ele diz que quando o sol desce no rio 

tudo fica na cor laranja. Aí [...] 

(EPISÓDIO 11: Pós-leitura, 3ª sessão de leitura – A boca da noite) 

 

A imagem a que Alice comentou que era diferente e que está em foco nesse 

episódio está destacada abaixo. 

 

Imagem 28 - Página dupla de A boca da noite 

Fonte: Wapichana, 2016 

 

Nesse caso, Alice não compreende o uso da cor no contexto da obra, não 

entende como o laranja foi usado com uma intenção e, assim, atribui essa “falta de sentido” 

ao cansaço da ilustradora. No texto, todavia, há a informação quando diz “Só sei que, 

quando o sol tocou no rio, foi ficando da cor do fogo! Depois ele foi se esticando, bem 

comprido, e colorindo as águas do rio” (WAPICHANA, 2016, p.13). O que faltou para 

criança foi relacionar o texto com a imagem para compreender a escolha da cor laranja. 

Outros, porém, entenderam que, ao usar essa cor, a ilustradora quis representar o pôr do sol.  
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Pode-se inferir que isso aconteceu, provavelmente, porque essa criança não tem 

repertório nem experiência com a leitura de imagens. Comumente, as cores são utilizadas 

nos livros ilustrados para agregar sentido, para representar coisas e sentimentos. Também 

são usadas para expressar a ambientação, assim, ao representar o clima e o ambiente da 

história, usa-se cores quentes e vibrantes para dias ensolarados e cores frias para dias 

chuvosos (BIAZETTO, 2008).  

No caso da obra, ao representar o pôr do sol, a ilustradora adotou o laranja; em 

outros momentos, também faz uso de cores como o azul para a noite, o amarelo para a 

manhã, o vermelho para a tarde. Dessa forma, a cor em A boca da noite (2016) atua também 

como elemento narrativo, em que a transição das cores quentes para as frias registra a 

passagem temporal do amanhecer e anoitecer no cotidiano das personagens da obra.  

Azevedo (1998) destaca que as ilustrações irão influenciar o texto e a 

compreensão do livro, pois “tudo o que o ilustrador fizer, vai alterar, acrescentar informação 

e interferir na leitura e no significado do texto” (AZEVEDO, 1998, p.3).  E foi exatamente 

isso que Alice não compreendeu: que as escolhas do ilustrador são propositais, planejadas 

com intuito de que contribuam na construção do sentido na obra. A escolha da cor laranja 

provocou e causou estranhamento na criança, que, com a mediação da pesquisadora e os 

colegas, começou a compreender o uso das cores no livro. Assim, Alice, ao compartilhar 

sua incompreensão, tem a colaboração de seus pares para dar sentido ao que vê. Esse 

episódio evidencia também a relevância da leitura e da discussão compartilhada. 

Exemplo de outro caso que a criança não entendeu as ilustrações aconteceu na 

leitura do livro A cobra-grande: histórias da Amazônia (2008), quando a pesquisadora 

iniciou a exploração da relação das imagens a seguir. 
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Imagem 29 - Capa e contracapa de Cobra-grande 

Fonte: Taylor, 2008. 

 

Imagem 30 - Guarda e folha de guarda frontal 

Fonte: Taylor, 2008. 
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Imagem 31- Guarda e folha de guarda traseira 

Fonte: Taylor, 2008. 

 

 Essas imagens são a capa, a contracapa e as guardas da obra, respectivamente. 

Sobre elas, destaca-se seguinte o episódio: 

 

PP: Deixe eu só mostrar a parte inicial do livro, antes de começarmos a ler. Aqui 

é a capa e aqui é a? 

SFMT: Contracapa 

PP: Vejam que forma uma imagem, só que á a imagem da cobra 

Alice: Parece mais um rio do que uma cobra. 

PP: É um rio ou uma cobra? 

Gabriel: Um rio. 

Daniel: Uma cobra 

Piuzinho: Parece um rio, professora 

Felipe: Professora, é um rio porque tem um barco ali, oh, 

[...] 

Piuzinho: Ali tem uma cobra amarela com preto. 

PP: Sim. Aqui, né? Agora fique com essa imagem na cabeça. Agora olhe como 

é atrás. 

Daniel: É uma cobra! 

PP: É como se fosse a continuação lá do início. 

SNI: A boca da cobra. 

SNI: É o final da cobra. 

Piuzinho: Isso é a cabeça, olhe os olhos dela. 

PP: Eu acho que ele tá fazendo uma brincadeira entre cobra e rio [...] 

Piuzinho: É porque existe cobra dentro do rio.  

Felipe: Professora, se isso for uma cobra, a cobra engoliu o barco, peixe, tubarão. 

Que danado é isso, professora?  

Homem de Ferro: É uma cobra com desenhos diferentes. 
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PP: É uma cobra com desenhos diferentes? 

Bruno Henrique: Isso aqui é o rio. Só que o rio tem formato da cobra, aí ele quis 

disfarçar com uma cobra. 

PP: Pode ser. 

(EPISÓDIO 12: Pré-leitura da 6ª sessão de leitura – Cobra-grande: histórias 

da Amazônia) 

 

A pesquisadora utilizou o termo parte inicial com as crianças, referindo-se aos 

paratextos da obra. Iniciou observando a capa e a contracapa, seguida das guardas, das 

folhas de guarda e, posteriormente, da ficha catalográfica e da folha de rosto. O livro foi 

projetado em datashow. Ao ler as imagens dos paratextos, as crianças se deparam com um 

desafio: entender o que estava ilustrado naquele espaço. Isso aconteceu porque, ao olhar a 

capa do livro, via-se um rio, mas, ao olhar para as guardas e folhas de guardas, via-se uma 

cobra. 

Com essas possibilidades das ilustrações, as crianças estranharam e ficaram 

curiosas para saber o que realmente era, como se a imagem tivesse um único significado. A 

impossibilidade de conceber que as ilustrações poderiam ter mais de um sentido ao mesmo 

tempo causou estranhamento na turma. Assim, as crianças começaram a levantar hipóteses 

e a pensar sobre a ilustração. Em relação ao episódio destacado, apenas Bruno Henrique 

demonstrou explicitamente que estava começando a compreender o que se questionava.  

Esses exemplos mostram que, mesmo que se entenda o conteúdo da imagem de 

forma simultânea, algumas imagens no livro infantil exigem maior aprofundamento e 

reflexão para serem lidas e compreendidas. Isso pode ser perceptível nos exemplos acima 

em que as crianças entendiam os elementos representados nas ilustrações, mas elas exigiram 

mais dos leitores. Fizeram uma leitura referencial, mas, para entender o enigma rio-cobra, 

era preciso uma leitura mais profunda, revelando um caráter polissêmico e para além da 

referencialidade daquela ilustração. 

Ao refletir sobre as imagens nos livros infantil, Azevedo (1998) defende que 

não devem apenas repetir o que o texto diz, nem ser referencial. Para ele, as ilustrações nos 

livros infantis devem “fugir da leitura literal e ampliar o universo significativo do texto” 

(AZEVEDO, 1998, p. 5). Assim como um texto literário é construído de modo que cada 

leitor possa ter uma interpretação, ser despertado para diferentes aspectos, da mesma forma, 

as imagens devem ser polissêmicas, pois são “marcadas pela subjetividade, pela 

ambiguidade, pela plurissignificação, pelo enfoque poético e pela linguagem metafórica” 

(AZEVEDO, 1998, p.7).  
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Por não ter conseguido adentrar no enigma dos paratextos de Cobra-grande: 

histórias da Amazônia (2008), Gabriel afirmou não ter gostado da obra: 

 

Gabriel: Eu vou ser sincero, eu não gostei dessa cobra grande, não. 

PP: O que que você não gostou de A cobra-grande? 

Gabriel: Foi porque a cobra grande tem uma imagem aqui na capa, professora, 

que é tipo um rio. Só que aqui nas ilustrações ela tá dentro da, ela é uma cobra, e 

eu pensava que aqui era um rio. Aí, não tem nada a ver porque aqui ela é uma 

cobra. 

PP: O ilustrador quis fazer essa pegadinha com a gente. 

Gabriel: Qual?  

PP: Porque dá tanto pra entender que é uma cobra como entender que é um rio. 

É a intenção dele. Olha, aqui pensa e que é um rio, quando vê aqui atrás, acha a 

cabeça da cobra. Aí o título é A cobra-grande. E também vimos aquela imagem 

do rio Amazonas que parece uma cobra, aí ele quis fazer essa brincadeira com o 

leitor, que somos nós. 

Gabriel: Mas eu não gostei, não. 

PP: E da história? 

Gabriel: A história eu achei interessante  

PP: Você não gostou dessa parte de guarda e da folha de guarda? Você queria 

que fosse ou uma cobra ou um rio? 

Gabriel: É. Ou tipo uma cobra dentro do rio. 

PP: É, podia ser também, mas ele preferiu mostrar a cobra sendo o rio, ele quis 

fazer assim. 

Gabriel: Aí dentro do livro é legal as frases, tudo. 

(Entrevista à pesquisadora – Cobra-grande: histórias da Amazônia)  

 

Para o sujeito, essa ambiguidade na ilustração não tem sentido, por isso afirma 

que não gostou das ilustrações, apesar de ter gostado das histórias. Ao conversar com a 

criança em entrevista, a pesquisadora buscou mostrar que o ilustrador planejou as imagens 

intencionalmente. “A ilustração não referencia somente os espaços do texto: ela reflete todo 

um universo e um modo de ver particular do ilustrador, que imprime em seu trabalho o seu 

conhecimento e sua experiência” (BIAZETTO, 2008, p. 75). Dessa forma, esse profissional 

pode representar cobra e rio ao mesmo tempo, não sendo um problema ter mais de um 

significado, mas as ilustrações podem abrir diversas possibilidades ao leitor. Essa ilustração 

evidencia que, assim como o texto verbal, a imagem também pode ser polissêmica. 

Esses episódios destacados demonstram que as crianças fizeram uma leitura 

referencial da sequência de imagens. Com isso, pode-se inferir que elas tinham pouca 

experiência em ler imagens de livros de literatura, pois, quando se tem contato, a tendência 

é compreender esses tipos de proposta. E, nos livros ilustrados, elas vêm de formas mais 

diversas possíveis, o que ressalta a importância da leitura das ilustrações das obras literatura 

infantil. 

As falas das crianças e as situações das sessões de leitura também revelam parte 

da compreensão dos sujeitos quanto à linguagem do livro: sua funcionalidade, contribuição 
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e experiência com o livro enquanto objeto a ser lido e explorado. Ao mesmo tempo, revelam 

pouca experiência ao ler essas imagens, pois, em muitos casos, a ilustração está para além 

da simples representação dos objetos, de cenários e personagens, e solicita do leitor uma 

leitura polissêmica.  

Nos casos em destaque, as imagens fugiram da ideia de univocidade e 

desautomatizavam o olhar, propondo uma experiência diferente uma vez que a leitura exigia 

um olhar mais atento, para perceber as diversas possibilidades da imagem. Assim, a leitura 

de livros como esses irá depender da formação do leitor, conforme defende Linden (2011), 

formação que é construída por meio da experiência de leitura de livros que tenham esse tipo 

de proposta imagética.  

A experiência de ler os livros questionou o que as crianças entendiam das 

ilustrações, ao perceberem que nem sempre uma imagem representa diretamente o que o 

texto informa, que ela pode ter mais de um sentido. Isso exige uma leitura mais cuidadosa 

e atenciosa, além da necessidade de fazer relação também com o texto para que ocorra a 

compreensão. Além disso, buscou-se que entendessem que, quando o ilustrador ilustra os 

livros, ele usa da intencionalidade para esse fim.  

Assim, fica evidente a necessidade de se implementar a leitura das imagens que 

acompanham e interagem com o texto verbal. Verifica-se que, da mesma forma que a 

linguagem verbal, a linguagem visual apresenta desafios para sua compreensão. A imagem 

também pode ser ambígua. A experiência de ter contato com a linguagem visual menos 

referencial ou ambivalente oportuniza ao aprendiz desenvolver um pensamento mais 

flexível e superar a leitura referencial. Essa mudança de percepção é importante ao se ler 

um livro de literatura infantil. 
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6 O QUE DIZEM AS CRIANÇAS SOBRE OS POVOS INDÍGENAS 

 

Foi assim que me tornei um transeunte da cidade e transformei o barco em trem, 

o arco em palavra, a mata em tabual, a escuridão em luz elétrica, a aldeia em 

cidade. Não troquei minha aldeia pela cidade. Eu transformei a cidade em minha 

aldeia.  

Daniel Munduruku 

 

Muitos brasileiros, ao falarem sobre povos indígenas, manifestam certos 

estereótipos: relacionam o indígena à época do descobrimento do Brasil e da colonização, 

referem-se a eles de forma genérica, e acreditam que moram na floresta, que caçam, pescam 

com arcos e flechas e plantam.  

Como se sabe, estereótipo é uma opinião preconcebida, que anula as qualidades 

individuais e as diferenças, levando a uma padronização de um determinado grupo 

(BRASIL, 2006). Esses estereótipos estão presentes no imaginário de muitos adultos e, 

como consequência, no das crianças.  

Os indígenas estão presentes em todo o Brasil, resistindo a essas visões 

estereotipadas, lutando por seus direitos e seu lugar na sociedade. Estão em todos os lugares 

e não apenas onde os não indígenas acham que eles devam estar. Estão nas florestas, mas 

também na cidade, nas universidades. São professores, escritores, músicos, youtubers, 

reafirmando-se como indígenas e, também, cidadãos brasileiros, conforme palavras de 

Daniel Munduruku, na epígrafe de abertura desse capítulo.  

É imprescindível que essas informações cheguem às salas de aula e que, ao se 

discutir a temática indígena, não se limitem apenas ao descobrimento do Brasil e à 

colonização. Ao ter acesso a essas informações contemporâneas, as crianças poderão 

construir uma nova imagem dos indígenas, respeitando e valorizando as histórias e as 

culturas desses povos.  

Compreende-se, nesse trabalho dissertativo, a criança como sujeito com 

identidade, direitos, que tem opiniões e constrói reflexões. Para Arroyo (1994, p. 91), 

criança não é um vir a ser, mas é “já cidadã, é ser vivo, é ser cultural já, é ser social já”. Ela 

é, pois, um sujeito que pensa e age no agora, é um ser com particularidades e 

complexidades. Por isso, escolheu-se ouvir as vozes das crianças, sujeitos da pesquisa. 

Entendendo que uma leitura de determinado texto não é totalmente nova, tendo 

em vista que o leitor tem um conjunto de saberes prévios, buscou-se traçar esses 

conhecimentos por meio de questionários e sessões de leitura. Dessa forma, “O sistema 

histórico-literário que cada leitor utiliza em cada obra recebe o nome de horizonte de 
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expectativa” (ZAPPONE, 2004, p. 159). Esse conhecimento prévio tem a ver com saberes 

literários, tais como características dos gêneros, convenções literárias, e também saberes 

que surgem a partir da experiência de vida. 

Partindo dos dados das intervenções, organizou-se esse capítulo em duas 

seções: 

I.  Concepções das crianças sobre o ser indígena, quando serão apresentados o 

horizonte de expectativas das crianças antes das sessões de leitura, bem como os 

estereótipos que foram evidenciados durante as discussões das obras. 

II.  O horizonte de expectativas das crianças sobre o indígena após as sessões 

de leitura, quando foram destacadas as mudanças nas concepções sobre o que é o indígena 

após as sessões de leitura, comparando as respostas iniciais com as finais. 

Foi possível notar que os sujeitos da pesquisa tinham enraizados alguns dos 

estereótipos que circulam na sociedade há muito tempo, inclusive muitos deles são 

sustentados pela instituição escolar, através de diversos materiais, tais como livros 

didáticos, vídeos. Com a experiência de ler literatura com temática indígena, esses 

estereótipos puderam ser questionados e problematizados, o que possibilitou as crianças 

uma reflexão devido ao caráter formador do texto literário. 

 

6.1 Concepções das crianças sobre ser indígena  

 

É comum encontrar, em contextos diversos, as pessoas querendo definir quem 

é ou não indígena. Muitas vezes movidas por interesse econômico, dizem que indígena é 

aquele que tem a “fisionomia de um indígena” (olhos puxados, bochechas arredondadas, 

cabelo liso e preto, pele morena) ou que demonstra hábitos correspondentes a essas pessoas 

(morar na floresta, caçar e pescar, andar com pouca ou sem roupa) de acordo com o senso 

comum.  

O que acontece é que, ao tentar defini-los assim, os não indígenas limitam os 

indígenas a visões estereotipadas e preconceituosas e que, consequentemente, não são 

verídicas. Esses não levam em consideração a diversidade de nações indígenas que existem 

no Brasil nem a complexidade e o dinamismo que as relações étnicas apresentam.   

Segundo Cunha (2012, p. 104), “Durante muito tempo, pensou-se que a 

definição de um grupo étnico pertencesse à biologia. Um grupo étnico seria um grupo racial, 

identificável somática ou biologicamente”. Assim, de acordo com essa concepção, indígena 

seria um descendente direto e puro de uma população pré-colombiana.  
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Essa concepção ainda é presente no senso comum brasileiro, entretanto, “[...] a 

não ser em casos de completo isolamento geográfico, não existe população alguma que se 

reproduza biologicamente sem miscigenação com grupos com os quais está em contato” 

(CUNHA, 2012, p. 104). Atualmente, considera-se não apenas o quesito da biologia, mas 

o compartilhamento de valores, expressões e práticas culturais de, pelo menos, uma nação 

indígena (CUNHA, 2012). 

As comunidades indígenas têm práticas culturais diferentes do restante da 

sociedade e apresentam culturas distintas e complexas, “em constante interação e mudança, 

repleta de conflitos, com visões de mundo e práticas de vidas ricas, e por vezes inspiradoras, 

sempre interessantes e significativas” (FUNARI; PIÑÓN, 2016, p. 27). Por isso, não há 

como definir quem é ou não indígena considerando-se apenas o aspecto da biologia. 

Nessa lógica, buscou-se fazer um levantamento de como os sujeitos desse 

estudo percebiam os povos indígenas, o que sabiam acerca das culturas e dos cotidianos 

indígenas. Assim, através dos questionários, das entrevistas e das falas nas sessões de 

leitura, foi possível fazer um levantamento do que eles pensavam. 

 

6.1.1 “Não tem nada a ver o índio ter roupa”: os estereótipos das crianças 

 

Para traçar os conhecimentos prévios dos sujeitos do estudo sobre os povos 

indígenas, utilizou-se como primeiro instrumento o questionário inicial, que também serviu 

de orientação para o planejamento das sessões de leitura. De forma geral, encontraram-se 

ideias distorcidas sobre habitação, vestimentas, atividades cotidianas, espiritualidade e 

beleza dos povos indígenas.  

Um dos primeiros questionamentos era se existia povos indígena na atualidade. 

O resultado pode ser verificado no gráfico a seguir.  
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Gráfico  5 - A existência de povos indígenas no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

87,5% das crianças afirmam que sim, mas 12,5% ainda acreditam que não 

existem indígenas hoje no Brasil, como é possível ver no gráfico. Acredita-se ser positivo 

que a maioria dos sujeitos saiba que existem indígenas na atualidade e que, de alguma 

forma, o discurso que os relacionam ao passado esteja começando a ser superado.  

Entretanto, esse percentual de 12,5% é, até certo ponto, preocupante porque 

demonstra que existe quem ainda acredita que não existam indígenas hoje em dia. Em 

muitos casos ainda, “[...] a diferença indígena pode ser reduzida a um discurso preso ao 

passado e corre-se o risco de que sua presença seja sutilmente negada na atualidade, no 

cotidiano das salas de aula pelo país afora” (TROQUEZ, 2018, p. 55).  

Isso ocorre porque muitas vezes, ao falar sobre os povos indígenas do Brasil, a 

escola limita-se a apresentar aspectos da época do “descobrimento do Brasil” e do período 

da colonização. Por não situar a presença indígena na atualidade, fica a ideia de que não 

existem mais indígenas, que eles estavam apenas no passado da nação.  

Também foi questionado se conheciam algum indígena, seja em contato direto, 

como familiares, amigos, ou contato indireto, como escritores, na televisão ou Youtube. O 

resultado foi o seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6 - Contato direto ou indireto com indígenas 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

80% dos sujeitos afirmaram não conhecer ou não ter contato direta ou 

indiretamente com pessoas indígenas. Os 20% que afirmaram conhecer citaram que já 

viram indígenas em programas de televisão. Então, infere-se que o que sabem sobre esses 

povos foi construído pela instituição escolar e pelas informações que circulam em 

programas de TV.  

No questionário inicial, também foram feitas duas perguntas: como é uma 

pessoa indígena e o que o indígena faz no seu dia a dia. As duas questões foram elaboradas 

de forma genérica, com o intuito de não direcionar as respostas e deixar as crianças livres. 

As mais variadas ideias foram registradas, prevalecendo estereótipos, tais como 

os indígenas caçam e pescam, têm nenhuma ou pouca roupa, referiram-se a alguns 

acessórios como cocar, colares e a pintura no corpo. Sobre o que fazem no dia a dia, 

responderam que eles trabalhavam, estavam ligados à agricultura, que as mulheres costuram 

e fazem rituais. Essas falas das crianças caminham para as ideias errôneas sobre os 

indígenas que Freire (2016) considera mais frequentes, citados no capítulo anterior.  

A propósito da imagem que se tem do indígena, Oliveira (2008, p. 27) afirma 

que remete “[...] à visão de homens e mulheres nus/nuas, que pintam seus corpos com tintas 

extraídas da natureza e que os adornam com penas coloridíssimas ou com paus e pedras que 

introduzem em seus lábios e orelhas”. Essas imagens são frutos do que é divulgado da 

história do Brasil, as pinturas, as cartas e os poemas da época, e favorecem a formação de 

estereótipos. 

Para compreender melhor as concepções dos sujeitos, foram destacadas, no 

quadro a seguir, algumas falas das crianças sobre como é uma pessoa indígena.  
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Quadro 4 - Concepções sobre o indígena antes das sessões de leitura 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Bia, em sua resposta, percebe o indígena como alguém diferente dela, em uma 

realidade distante. Larissa vai na mesma direção quando destaca as diferenças do indígena 

no que se refere à moradia, vestimenta e alimentação. Nessas respostas a palavra diferente 

tem destaque, pois, no caso dos povos indígenas, há questões que fogem do conhecimento 

das crianças. “É, então, que o outro que surpreende e choca precisa ser nomeado, descrito, 

caracterizado e aprisionado nesta imagem” (OLIVEIRA, 2008, p. 28). Ao tentar descrever 

quem é o indígena, por ter poucas informações, fazem generalizações. 

Infere-se que, na visão de Homem de Ferro, os indígenas são primitivos e 

atrasados, pois apresentam costumes e práticas distantes do mundo urbano que conhece, 

tais como o uso de pouca roupa, o não uso de aparelhos eletrônicos. Além disso, destaca 

aspecto da espiritualidade desses povos. Larissi evidencia o aspecto socioeconômico dos 

indígenas, afirmando que são pessoas desarrumadas e pobres. Outras caminharam em 

direção ao padrão de beleza, como Alice e Piuzinho, que dizem que o indígena é feio e 

pelado.  

A partir das falas dessas crianças, é possível perceber imagens simplificadas do 

indígena, pois o consideram diferente, atrasado e selvagem e remetem à padrões de beleza. 

Em conformidade com Queiroz (1995, p.25), “Essas imagens são assimiladas pelas pessoas 

a partir das mais variadas fontes, mas raramente por meio de uma experiência direta com a 

realidade”. Essas ideias são reflexo do que está enraizado no restante da sociedade, que não 

leva em consideração a dinamicidade e a diversidade das culturas indígenas e da relação 

desses povos com o restante da sociedade brasileira.  

Sobre isso, Queiroz (1995) afirma que a forma como enxergamos o outro não é 

neutra ou desinteressada, pois “Todos nós enxergamos o mundo através das lentes, dos 

                                                             

4 As respostas apresentadas foram colocadas no quadro da mesma forma como as crianças escreveram. 

CONCEPÇÕES SOBRE O INDÍGENA 

SUJEITO COMO É UMA PESSOA INDÍGENA? 

Bia Pessoas que tem culturas, não se vestem como a gente, come coisas 

diferentes e moram no meio da mata4. 

Larissa São pessoas que tem modos diferentes, que moram na mata, que se veste 

diferente, que comem diferente”. 

Homem de Ferro Não usa muita roupa, não usam aparelhos eletrônicos, moram em uma casa 

chamada oca e tem vários deuses”. 

Larissi É uma pessoa que é desarrumada e não tem condição financeira 

Alice É feio, todo pelado. 

Piuzinho Uns índios é feio. 
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filtros que nos são fornecidos pela nossa cultura e seus valores religiosos, familiares, etc” 

(QUEIROZ, 1995, p.11). Para que ideias assim sejam desmistificadas, é importante a 

problematização dessas concepções em sala de aula a partir do acesso às informações 

contextualizas e atualizadas sobre a temática indígena em diferentes materiais produzidos, 

principalmente, por indígenas.  

Após saber quais os horizontes de expectativa das crianças acerca dos povos 

indígenas, iniciaram-se as intervenções. As concepções destacadas anteriormente, bem 

como outras, surgiram nas sessões de leitura dos livros de literatura com temática indígena. 

Em todo o planejamento das intervenções, buscou-se desestabilizar essas ideias procurando 

evidenciar, pela leitura de literatura, a oportunidade para a mudança de horizontes.  

Na primeira intervenção, por exemplo, foram expostas algumas imagens para 

que a crianças escolhessem quais representavam pessoas ou moradias indígenas (Anexo A). 

Deixou-se livre para escolherem quantas quisessem, inclusive todas, se julgassem corretas. 

Todas representavam indígenas em diversos contextos, palestrando, com celulares, com 

pinturas no corpo, em escolas, em formatura, lendo livros, em casas urbanas e em aldeias 

na floresta.  

Após escolher, poderiam compartilhar com o grande grupo e revelar o motivo 

da escolha. Nenhuma criança percebeu que todas as imagens representavam pessoas e 

moradias indígenas. As seleções das imagens se deram pelas características físicas como 

cabelo liso, olhos puxados e cor da pele, pela pintura nos corpos ou uso de acessórios como 

cocar na cabeça. Outros elegeram por causa da presença da floresta. Não foram escolhidas 

as que os indígenas estavam vestidos com jeans, casaco, camisas ou em contextos em que 

estão palestrando, por exemplo. Esses fatores só reafirmam as ideias identificadas no 

questionário inicial. A escolha dessas imagens foi proposital e visava começar a quebrar as 

expectativas dos sujeitos. 

Após esse momento, foi lida a crônica É índio ou não é índio (2016), de Daniel 

Munduruku, que questiona diversos estereótipos sobre os indígenas. Ao expor sua opinião 

sobre o texto, uma criança, em específico, destacou:  

 

 

 

PP: [...] E mais alguém quer falar o que achou do texto? 

Felipe: Chato. 

PP: Chato. Quando a gente fala que acha chato, tem que dizer o porquê, né? E 

quando a gente acha bom, tem que dizer o porquê também, para que a gente possa 

entender.  
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Felipe: Porque não tem nada a ver. 

PP: Não tem nada a ver o quê? 

Felipe: Índio ter roupa. 

(EPISÓDIO 1: Pós-leitura da 1ª sessão de leitura – Sessão introdutória)  

 

Felipe afirma não gostar do texto porque ele “não tem nada a ver”. Isso se deu 

porque a crônica questiona o que é considerado ser indígena no senso comum e apresenta 

um indígena em um contexto urbano. Essa figura apresentada não faz sentido para a teoria 

de mundo (SMITH, 1989) de Felipe, uma vez que, para ele, essas pessoas não usam roupas 

e moram em florestas. Há, então, uma quebra de expectativas quanto à imagem de índio, 

que pode ter levado o sujeito a não gostar do texto. 

Por trás desse raciocínio, há o fato de que o indígena no horizonte de expectativa 

do sujeito está limitado a essas ideias estereotipadas: não usa roupas, utiliza arco e flecha, 

mora em florestas. Pode-se inferir que é a primeira vez que o sujeito tem contato com uma 

outra forma de representação desses povos. Então, eles não podem estar na cidade, usando 

calça jeans e relógios. Se isso acontece, nega-se ao que Felipe entende ser um indígena.  

Para Queiroz (1995, p.25), o estereótipo é “mais falso do que verdadeiro, 

adquirido mais frequentemente de segunda mão do que por experiência direta com a 

realidade que supostamente representa”. Nesse caso, as crianças construíram essas teorias 

sobre os indígenas a partir de discussões dentro e fora da escola, por meio de filmes, 

programas de televisão, músicas, livros didáticos, entre outros. E como tiveram contato com 

informações deturpadas durante muito tempo, é preciso um investimento nessa discussão 

da temática indígena para a desconstrução de estereótipos; nesse sentido, o livro de 

literatura pode ser uma opção.  

Ideias como essas fizeram com que muitos indígenas, no passado, negassem 

sua identidade, mas hoje reivindicam “[...] novamente sua identidade étnica” (CUNHA, 

2012, p. 124). Assim, essa população vem crescendo e encontra-se comunidades, pessoas 

que moram na cidade e que se autorreconhecem indígenas. Baseados em estereótipos, é 

muito mais fácil negar que essas pessoas não são indígenas, porque “se não há índios, 

tampouco há direitos” (CUNHA, 2012, p. 127).  

O texto critica exatamente essa imagem de se tem de índio: aquele que vê a hora 

pelo sol, que anda nu, usa cocar, mora na floresta. Na contramão do estereótipo, apresenta 

um indígena de calça jeans, relógio, andando de metrô, um indígena urbano. É por meio do 

contato com textos assim que os sujeitos poderão começar a questionar as próprias 

concepções acerca dos povos indígenas. Apesar de Felipe rejeitar o texto, por não 
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corresponder ao seu horizonte de expectativa, Bia e Anita, ao contrário, começaram a 

entendê-lo: 

 

PP: Essa crônica, esse texto que acabamos de ler, está querendo fazer a gente 

pensar sobre algum assunto específico [...] o que que ele quer que a gente pense?  

Bia: Eu acho que foi pela pergunta que ele fez e ele quer mostrar pra gente porque 

às vezes as aparências enganam, porque a mulher estava achando que ele não era 

um índio. Ela dizia que ele não era um índio porque ele não tinha a característica, 

mas ela sabia pelo detalhe da roupa, dos acessórios dele, do cabelo que quase 

todos os índios têm. É isso que nem tudo o que a gente vê é o que é. 

[...] 

Anitta: Eu achei que ele quis dizer que os índios podem estar em qualquer lugar, 

junto com a gente, porque ela falou: “ele usa roupa de branco”. E isso demonstra 

que a gente não pode ter preconceito só por causa da cor da pele.  

(EPISÓDIO 2: Pós-leitura da 1ª sessão de leitura – Sessão introdutória) 

 

Bia se aproxima da ideia, mas ainda traz concepções generalizadas em sua fala, 

que julgam ser características “que quase todos os índios têm”. A aluna tem como plano de 

fundo as “[...] associações do tipo: índios usam arco e flecha, moram em ocas, furam o 

corpo para colocar objeto estranhos como ossos e pedaços de madeira considerados 

enfeites, andam nus (ou seminus)” (OLIVEIRA, 2008, p. 31). Ainda há a ideia do índio 

como selvagem, que é diferente do restante da sociedade brasileira. Entretanto, Bia percebe 

que existe um comportamento enganoso em se formular um conceito relacionado, 

exclusivamente, à aparência, pois “nem tudo o que a gente vê é o que é”.   

Na mesma direção, Anitta entende que o indígena pode estar onde quiser, nas 

florestas, na cidade, junto com o restante da população brasileira. E ainda reconhece que há 

preconceito com relação a essas pessoas, por mais que, em sua fala, só direcione esse 

preconceito à cor da pele. É sabido que, para além da pele, há o preconceito com as culturas 

indígenas, que têm raízes históricas.  

Outra forma de essas ideias generalizadas se manifestarem nas sessões de 

leitura foi limitar o indígena à floresta e à aldeia, como pode ser visto a seguir: 

 

[...] 
Gabriel: Não é índio, professora, sabe por quê? Porque ele nasceu na cidade. 

PP: Mas ele é descendente de índio. Os pais dele são [...] 

Piuzinho: Os pais dele são índio! 

Gabriel: Então, os pais, não ele. 

PP: Como é? 

Gabriel: O pai dele é e a mãe também, mas ele não é. 

PP: E ele não nasceu da mãe e do pai? Ele nasceu deles e vive na aldeia. Ele 

passava a semana [...] eu não sei se a gente chegou nessa parte, se a gente leu... 

SFMT: Leu. 

PP: E aí ele estava aprendendo as tradições indígenas, junto com os pais, e lá na 

aldeia junto com o avô, que a gente vai ver mais à frente.  
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(EPISÓDIO 3: Pré-leitura da 8ª sessão de leitura – Meu vô Apolinário) 

 

Os não indígenas estão sempre querendo definir quem é indígena e quem não o 

é a partir de ideias estereotipadas e sem considerar os próprios indígenas. No recorte acima, 

Gabriel afirma veementemente que o personagem do livro não é indígena porque nasceu na 

cidade. Segundo ele, para ser considerado indígena, é preciso ter nascido dentro de uma 

aldeia localizada em uma floresta.  

Generalizações como essas “são incorretas, superficiais, abstratas e apressadas, 

e não estão de acordo com a realidade” (QUEIROZ, 1995, p.26). Limitam uma diversidade 

de pessoas a um lugar específico, como se eles não estiverem nesse lugar determinado, 

podendo, inclusive, perder a identidade e, nesse caso, deixar de ser indígena. De fato, 

território é parte importante da constituição da identidade (HALL, 2000), entretanto, ele 

pode mudar sem descaracterizar o indivíduo, pois o grupo étnico participa de maneira 

marcante na formação identitária.  

Na opinião desse sujeito, a ligação sanguínea, a relação com parentes indígenas 

e as vivências na aldeia não foram suficientes para fazê-lo ser indígena, ou seja, o conceito 

de etnia precisa ser ensinado para que haja a compreensão de outros aspectos que 

caracterizam a identidade. O fato de nascer em um hospital, como quase todas as crianças 

não indígenas, descaracteriza-o, pois, na sua visão, indígena nasce na floresta. Infere-se que 

essa concepção se baseia nas leituras realizadas pela criança sobre o descobrimento do 

Brasil ou o período colonial e como, provavelmente, não estudou além disso; para ele, “É 

como se os índios só existissem nas aldeias/reservas ou nos conteúdos de História do Brasil” 

(TROQUEZ, 2008, p. 47). 

Essa discussão sobre a classificação de um indivíduo ser ou não indígena não é 

de hoje. Inclusive, pessoas com interesses de explorar as terras indígenas usam do 

argumento de que não existem mais índios puros para dizer que não precisam dessas terras. 

Baseados no senso comum e em estereótipos, julgam índios puros aqueles que moram na 

floresta, vivem nus, comem mandioca. Aqueles que se relacionam de alguma forma com a 

cidade são índios aculturados e, por isso, não são puros, logo, deixaram de ser índio.  

Quem usa desses argumentos parte do princípio de que a identidade é algo 

imutável. Assim, ser indígena “[...] é ser diferente de qualquer outra coisa, algo 

transcendente, que não muda nunca” (FUNARI; PIÑÓN, 2016, p. 20). Por muito tempo, 

acreditava-se nisso. Atualmente, com os avanços em relação a essa discussão, já não se fala 
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mais em identidade, mas sim em identidades. Entende-se que as identidades estão sempre 

em mudança.  

Entretanto, da mesma forma que outras culturas mudam com o passar do tempo, 

as indígenas também podem sofrer alterações. Segundo Cunha (2012, p. 106), “Nós não 

temos os mesmos hábitos, as mesmas instituições, nem certamente as mesmas técnicas, nem 

os valores e a preponderância do catolicismo dos brasileiros de há cem anos”. Além disso, 

grupos étnicos, dependendo da situação social e ecológica, precisam se adaptar “[...] às 

condições naturais e às oportunidades sociais que provêm da interação com outros grupos, 

sem, no entanto, perder com isso sua identidade própria” (CUNHA, 2012, p. 106).  

Essas mudanças podem variar de acordo com o tempo e o espaço, sem que mude 

a identidade do ser humano ou do grupo étnico. Isso revela que a cultura é dinâmica e se 

reelabora, sendo um produto do grupo e não o contrário.  

Durante as sessões de leitura da lenda Cobra-grande (2008), também ficou em 

evidência o preconceito sobre o aspecto espiritual: 

 

PP: O pajé tem uma função muito importante nessa história que é orientar tanto 

a mãe. E orientou quem no final? 

Piuzinho: O filho. 

PP: Norato. Ele orientou também ele. E numa aldeia indígena o pajé é um líder. 

Um líder espiritual. Então as pessoas respeitam o pajé, ouvem os conselhos que 

ele fala, igual a outros líderes religiosos que a gente tem. Porque o pajé domina 

o conhecimento das árvores, dos remédios, ele sabe que erva é para misturar com 

tal erva para fazer o remédio e curar a pessoa. Ele também domina a questão dos 

espíritos, algo mais espiritual deles. Então o pajé tem [...] É uma cultura muito 

importante na aldeia, então quando a mulher falou com ele, ela ouviu o conselho 

dele. Felipe, depois Daniel. 

Felipe: Professora, eu queria saber como é que o pajé tem tanta doidera [sic] 

assim, de saber das coisas. 

PP: não sei, eu acho que eles [...] 

Felipe: Ele faz macumba, é? 

PP: Não. Macumba é um instrumento, em primeiro lugar. E é um instrumento 

ligado a outra religião, não tem nada a ver com os indígenas. Os indígenas não 

têm uma religião específica. [...] Eles acreditam em seres e espíritos da floresta, 

e são esses espíritos que guiam o pajé.  

Felipe: Aí são os espíritos malignos. 

PP: Não são malignos. Eles fazem coisas boas. Ele orienta a dar conselhos bons, 

a fazer remédios.  

(EPISÓDIO 4: Pós-leitura da 6ª sessão de leitura – Cobra-grande: histórias 

da Amazônia) 

 

Nesse episódio, Felipe considera as práticas espirituais dos indígenas como “do 

mal”. Isso acontece porque “o cristianismo era entendido como a (única) forma possível de 

conceber o mundo no plano espiritual, sendo qualquer outra forma de crença concebida 

como inferior e nociva” (OLIVEIRA, 2008, p. 35). Como apenas o cristianismo é a religião 
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mais disseminada e prestigiada, portanto “correta e do bem”, então o que foge disso é 

repudiado porque uma única visão é reconhecida e legitimada socialmente e não se 

considera outras matrizes religiosas. Em decorrência, visões como essa, a que as crianças 

têm acesso desde o ambiente familiar, geram preconceito e discriminação para com pessoas 

que decidem por outra religião.  

Além de expor preconceitos contra os indígenas, o aluno apresenta ofensas a 

religiões de origem africana, relacionando-as com macumba, conhecida no senso comum 

como a prática de fazer oferenda com o propósito de fazer mal e, também, com a presença 

de espíritos malignos.  

 Esses foram alguns dos exemplos das concepções apresentadas pelos sujeitos 

da pesquisa acerca dos indígenas que traziam algumas ideias estereotipadas e preconceitos. 

Para superar essa situação, é preciso um compromisso da instituição escolar e da sociedade 

como um todo, buscando conhecer e valorizar as culturas indígenas para combater o 

preconceito. Acredita-se que discutir literatura infantil com temática indígena pode ser um 

caminho para o arejamento de horizontes dos leitores e, consequentemente, a diminuição 

desses estereótipos. 

 

6.1.2 “Os índios são melhores que a gente”: a valorização do saber/viver indígena 

 

Nas manifestações dos sujeitos, tiveram também alguns casos que 

demonstraram valorizar o saber indígena e a forma que eles acreditam ser melhor para viver, 

além de retomarem aspectos da história desses povos que, muitas vezes, não são tão 

comentados.  

Um desses acontecimentos que vale ser destacado é sobre a parte da história A 

boca da noite (2016) em que o pai vai castigar seus filhos por terem subido na Laje do 

Trovão, lugar considerado muito perigoso pelos adultos. A forma como o pai tratou do 

assunto chamou a atenção dos sujeitos porque os filhos não apanharam, nem levaram gritos, 

mas foram respeitados. Como castigo, tiveram de ajudar no trabalho do cotidiano da aldeia. 

Ao falar sobre esse episódio, Bia afirma: 

 

Bia: Aprendi que os índios são dez mil vezes melhores que a gente. [...] porque 

o pai dele não bateu nele e aí ele só teve que carregar uns negócios de água. Aqui, 

não, né? Porque aqui se fizer alguma coisa de errado, meu filho, você leva um 

pau tão miserávi que você passa a semana todinha todo roxo. Aí, isso aí é bom. 

Queria que minha mãe fosse assim. (Entrevista à pesquisadora – A boca da 

noite) 
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Para Bia, os indígenas retratados no livro são melhores do que as pessoas não 

indígenas, pelo fato de terem uma forma diferente de educar e corrigir os filhos. Na sua 

fala, remete ao que vive e à forma de castigo que conhece, a surra, e reafirma que seus pais 

deveriam aprender com a história. É notável o impacto da leitura na vida da menina e a 

demonstração de que a literatura muda o horizonte de expectativa do leitor. Bia reconheceu 

que conhecer um aspecto da cultura indígena dos Wapichana é relevante para sua 

percepção, de que é possível haver uma outra educação para as crianças. Esse aspecto não 

só contribui para que ela se projete na situação narrada e se beneficie da informação trazida 

pela história, como também reconhece um valor superior na cultura indígena, conforme 

afirma: “aprendi que os índios são dez mil vezes melhores que a gente” (grifo nosso). Essa 

reflexão, portanto, não só abala estereótipos sobre os povos indígenas como enriquece a 

percepção de mundo da leitora, como bem prediz a estética da recepção.  

Sobre esse mesmo aspecto, Felipe comenta: 

 

PP: Você indicaria esse livro pra um colega? Por quê? 

 [...] 

Felipe: Indicaria pro meu pai. 

PP: Por quê? 

Felipe: Porque ele bate em mim. 

(Entrevista à pesquisadora – A boca da noite) 

 

Esse aspecto sobre a educação das crianças é retomado na fala de Felipe. Assim, 

pode-se inferir que a criança acredita que os indígenas sabem mais que as pessoas não 

indígenas no que se refere à educação familiar das crianças. Ao indicar a leitura dessa obra 

ao pai, o sujeito acredita que ele pode optar por uma educação sem agressão. Felipe e Bia 

reconhecem o papel de educador do pai e da mãe, mas são críticos da abordagem que 

adotam. Nessa sessão de leitura, outras crianças também demonstraram ficar 

impressionadas com o fato de Kupai e Dum não terem apanhado. O texto propiciou aos 

leitores a identificação com uma situação que lhes é conhecida: a punição para algum 

comportamento que os adultos consideram inadequado. A surpresa de que é possível ter 

uma atitude diferente para a educação que recebem e, portanto, livrá-los do sofrimento a 

que são submetidos acrescentou aos leitores uma nova visão sobre infância, sobre seus pais 

e sobre a cultura indígena. Esse leque de alargamento de horizonte permite que se afirme 

que a literatura educa o leitor sobre o seu estar no mundo.  
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Por fim, destaca-se a fala de Bruno Henrique que, ao se referir sobre o livro 

Meu vô Apolinário (2005), evidencia um estereótipo que foi muito divulgado pelos 

portugueses e que existe até hoje: o indígena como preguiçoso, que não gosta de trabalho. 

 

PP: O que vocês acharam do livro Meu vô Apolinário, esse último que lemos? 

Quais suas impressões, o que gostou, o que não gostou, o que sentiu? 

Bruno Henrique: Eu gostei da parte que os povos diz que índio é preguiçoso, e 

não sabe da vida deles. 

PP: É, porque isso é uma ideia que veio dos portugueses. Quando chegaram aqui, 

diziam que eles eram preguiçosos porque os portugueses trabalhavam diferente. 

Os portugueses queriam colher tudo, pegar tudo pra vender e os indígenas, não, 

só pegavam pra comer, só pra o que precisava. 

Bruno Henrique: E ainda fizeram eles de escravo. 

(Entrevista à pesquisadora – Meu vô Apolinário)  

 

Essa concepção do indígena que não trabalha é discutida no livro Meu vô 

Apolinário (2005), quando o menino é chamado de preguiçoso por ser índio, mas, ao 

contrário do que pensavam, o personagem e a sua família trabalhavam muito e haviam se 

mudado para a cidade em busca de trabalho que possibilitasse uma vida melhor.  

A fala de Bruno Henrique também traz o tema da escravização dos indígenas, 

muito ocultada nas discussões sobre a História do Brasil. Essa questão não é abordada na 

obra de Munduruku, então, é um saber prévio que a criança articula para compreender o 

que o texto reproduz. A participação de Bruno ressalta a importância do conhecimento 

prévio do leitor na leitura de um texto, como base para a compreensão como defende Smith 

(1989) e para a comunicação entre o leitor e o texto. 

Durante as sessões de leitura, buscou-se mostrar os indígenas como pessoas que 

adotam crenças e hábitos, muitas vezes diferentes do restante da sociedade, mas que são 

pessoas como as outras, pois têm sentimentos, desobedecem, são curiosas. Também se 

buscou evidenciar que adotar caminhos ou acreditar em coisas que são diferentes para os 

não indígenas não significa que sejam atrasados, estranhos, mas que, como pertencem a 

culturas diferentes, cada etnia faz escolhas que devem ser respeitadas. 

 

6.2 O horizonte de expectativa das crianças após as sessões de leitura 

 

Nesta seção, serão evidenciadas algumas mudanças nas concepções sobre os 

indígenas, portanto no horizonte de expectativa dos sujeitos, após as sessões de leitura com 

os livros de literatura infantil com temática indígena. Além da LITI, os sujeitos da pesquisa, 

na etapa de pré ou pós-leitura, também tiveram acesso a outros materiais que 
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complementaram a discussão das obras, tais como vídeos, imagens, informações sobre 

povos indígenas e conceitos que também contribuíram para a reconstrução do horizonte de 

expectativas sobre essas culturas. 

Não se esperava uma mudança radical nas concepções que foram apresentadas 

inicialmente pelos sujeitos, tendo em vista os poucos encontros em comparação ao período 

em que são expostos aos estereótipos e preconceitos. Da mesma forma, não havia 

expectativa de que eles tivessem consolidado tudo o que foi discutido, mas que as crianças 

tivessem começado a refletir e questionar algumas das próprias concepções iniciais. 

Sendo assim, foi elaborado um quadro que compara as concepções acerca dos 

povos indígenas antes das sessões de leitura e após as intervenções, buscando identificar se 

houve reconstrução do horizonte de expectativas dos sujeitos do estudo. Para isso foi 

perguntado quem são os indígenas e o que eles fazem no dia a dia. Ambos os 

questionamentos estavam presentes no questionário inicial e final.  

Nem todos os sujeitos responderam ao questionário final, devido à falta nos dias 

de aplicação ou por causa de participação na organização da festividade do São João que 

aconteceu na escola na época em que a pesquisa estava sendo finalizada. As respostas 

podem ser lidas no quadro a seguir. 

 

Quadro 5 - Concepções sobre o indígena antes e depois das sessões de leitura 

CONCEPÇÕES SOBRE O INDÍGENA 

SUJEITO ANTES DAS SESSÕES DE LEITURA DEPOIS DAS SESSÕES DE 

LEITURA 

Bruno 

Henrique 

Caçadora, pescadora e lutadora.         

Constroe, caça, pesca e luta. 

Eu conheci que os indígenas não são 

preguiçosos e que fazem muitas coisas. 

Estudam, pescam, caçam e que eles moram 

em suas ocas e não é todos que moram em 

ocas, em cidades também. 

Larissa Os índios eles usam cocar na cabeça, eles 

usam penas, usam saia de folhas e top de 

folhas. Trabalham, eles caçavam, 

pescavam, tomavam banho por isso que 

nós toma banho.        

Eles tem o rosto de outra forma, o cabelo 

bem lisinho, só os índios tem cabelo assim. 

Ele vive na floresta, cidade e etc. Eles 

tomanham banho diário, trabalham pra 

sobreviver, eles vive da caça, agricultura, 

etc. 

Homem de 

Ferro 

Não usa muita roupa, não usam aparelhos 

eletrônicos, moram em uma casa chamada 

oca e tem vários deuses. Caçam, pescam, 

constroem casas. 

  

As pessoas indígenas moram na floresta. 

Eles pintão o seu corpo caçam pescam. Pra 

eles a natureza é importante porque a 

natureza tem tudo que eles precisa. As 

lendas são passadas de pai para filho em 

geração em geração. Lá nenhum indígena 

é mais do que ninguém. 

Isabele É um ser humano lógico, com o tom de 

pele morena ou branca e de cabelos pretos 

com pinturas em seu corpo e com tiara de 

folhas ou penas. Eu não sei, mas acho que 

eles caçam, comem, dormem, pescam e 

outras coisas... 

Uma pessoa indígena ela tem várias 

características como vestimentas, a coroa 

de penas, as pinturas e a sua cultura de 

caça, pesca entre outros, também as ervas 

que usam como remédios, as suas danças, 

suas histórias, rituais, músicas, etc... 
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 Jonata Cuidam da natureza e usam penas na 

cabeça. Caçam e trabalham 

O indígena vive na floresta ele também 

caçam pescam e tomam banho no rio. 

Free fight Eles são negros e moram dentro das matas. 

Caça 

Ele vive dentro da mata 

Deadpool Eu acho que eles usam roupas de folhas. Eu 

acho que eles fica com as roupas diferentes 

Eu vou falar dos povos indígenas. É eles 

ficam na floresta caçando e trabalhando e 

ajudando e eles usam roupas de folhas. 

Emanuel É magrinho, tem cocar, arco e flecha. Caça, 

brinca, trabalha 

Vivem em uma cabana, eles caçam e 

protesta e são esquisitos 

Beatriz Não sei  Vive na aldeia e mora e vive [...] 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir das respostas dos sujeitos aos questionários. 

 

Destacaram-se as respostas de nove sujeitos. Alguns apresentaram mudanças 

na concepção de quem é o indígena e o que ele faz, mas outros não avançaram tanto. 

Acredita-se que cada criança tem seu ritmo de aprendizagem e que, para consolidar novos 

conceitos, às vezes, precisam de mais tempo que outras. Além disso, as crianças sempre 

estiveram em contato com visões folclóricas e exóticas do que é ser indígena, então, para 

desestruturar tais concepções, talvez fosse preciso uma intervenção com tempo maior de 

discussão e reflexão.  

Não se esperava que superassem todos os estereótipos, mas sim que 

começassem a enxergar essas pessoas enquanto seres presentes no cotidiano, objetivando 

“[...] contribuir para a desconstrução/superação de estereótipos, preconceitos, 

discriminações e, sobretudo, desigualdades e injustiças sociais” (TROQUEZ, 2018, p. 51). 

As sessões de leitura foram pensadas nesse sentido.  

Entende-se que, ao ler um texto de literatura, os saberes prévios do leitor são 

acionados e que, na leitura e no compartilhamento de impressões sobre uma obra, vários 

horizontes de expectativas se cruzam, podendo ocasionar a reconstituição do horizonte de 

expectativas dos leitores. Dessa forma, após as intervenções com a LITI, é possível afirmar 

que houve rompimentos nas concepções de algumas crianças acerca dos povos indígenas.  

Isso ocorreu devido ao diálogo da obra com leitor, bem como ao 

compartilhamento de visões entre colegas, mediadora e obra. Segundo Zilberman (1989, p. 

49), por ler textos literários, o leitor pode vivenciar o processo de emancipação, “entendida 

como a finalidade e efeito alcançado pela arte, que libera seu destinatário das percepções 

usuais e confere-lhe nova visão da realidade”. Dessa forma, alguns dos sujeitos puderam 

começar a questionar e superar estereótipos acerca dos povos ameríndios, portanto, 

começaram a experimentarem a emancipação e a mudanças de horizontes. 

Assim, a experiência estética ocasionada pelas obras possibilitou aos leitores a 

renovação na percepção e na descoberta de outras experiências de vida e do conhecimento 
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de conceitos e culturas de diferentes povos indígenas retratados nas obras, como o povo 

Munduruku, Wapichana, Guarani.  

É possível constatar nas respostas dos sujeitos, na terceira coluna, a presença 

de aspectos discutidos nas sessões de leitura, que, quando comparadas à segunda coluna, 

demonstram avanços. Por exemplo, o fato de que muitos indígenas moram em cidades 

grandes e não apenas na floresta pode ser visto na fala de Bruno Henrique e de Larissa..  

Essas concepções do indígena no contexto urbano foram discutidas nas sessões 

com a obra Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da minha memória (2005), como no 

trecho: “Não nasci numa aldeia, rodeada de mato por todo lado; com um rio onde pessoas 

pescam peixe quase com a mãe de tão límpida que é a água. Não nasci dentro de uma Uk’a 

Munduruku. Eu nasci na cidade. Acho que dentro de um hospital” (MUNDURUKU, 2005, 

p. 9). Nessa obra a presença indígena em uma cidade é discutida profundamente, e também 

a presença da personagem na escola, com seus colegas que o acham diferente e manifestam 

preconceito com ele.  

Na crônica É índio ou não é índio? (2016), também se destaca a presença do 

indígena na cidade, especificamente em um metrô, local onde ocorre a narrativa, como pode 

ser visto a seguir: “Certa feita tomei o metrô rumo à praça da Sé. Eram meus primeiros dias 

em São Paulo, e eu gostava de andar de metrô e ônibus” (MUNDURUKU, 2016, p. 34). Na 

narrativa, o personagem, ao ouvir um diálogo entre duas senhoras que se perguntam se ele 

é ou não índio, diverte-se com a situação. 

Pode-se afirmar que a leitura das obras atualizou algumas concepções desses 

sujeitos sobre os povos indígenas devido ao que foi apresentado nas narrativas. Nessas 

obras havia uma preocupação em situar os personagens indígenas em situações 

contextualizadas, o ensino de coisas do cotidiano indígena e da sabedoria dos mais velhos, 

ao mesmo tempo em que traz para a discussão a questão de ser indígena nas cidades 

(BONIN, 2008). 

Nas respostas antes das sessões de leitura, as três crianças evidenciaram apenas 

características que são relacionadas à vida na floresta, como o ato de caçar, pescar e a 

vestimenta de folhas. Então, afirmar que o indígena mora e estuda também nas cidades já 

se considera um avanço e percebe-se também uma modalização do discurso que limitava o 

indígena apenas às florestas.  

A leitura dessas obras possibilitou a essas crianças questionar a ideia de que 

índio mora na floresta e também de conhecer essa nova realidade, o que reafirma o caráter 
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educador da literatura, pois, por meio desses textos, as crianças tiveram acesso a outras 

realidades e ao conhecimento do outro e do mundo, conforme advoga Compagnon (2009). 

Outro avanço trazido na fala de Homem de Ferro foi sobre as lendas, a relação 

do indígena com a natureza e o conceito de teia da vida. A ideia de teia da vida foi discutida 

nas sessões de leitura de Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da minha memória (2005), 

de Daniel Munduruku, como no trecho a seguir: “Temos de acreditar que somos parte deste 

rio e que nossa vida vai se juntar a ele quando já tivermos partido desta vida. Temos de 

acreditar que somos apenas um fio na grande teia da vida, mas um fio importante, sem o 

qual a teia desmorona” (MUNDURUKU, 2005, p. 31).  

Esse conceito é notado na fala da criança quando ela afirma que “Lá nenhum 

indígena é mais do que ninguém” e é exatamente o que foi discutido. A ideia da teia da vida 

diz que todos os seres (pessoas, animais, elementos da natureza, como árvores, rios, pedras) 

foram feitos por um mesmo criador e cada um é um fio dessa teia. Por estarem interligados, 

se um fio se rompe, enfraquece a teia, sendo de responsabilidade de todos manter essa teia 

da vida.5  

A relação do indígena com a natureza também pode ser lida na obra de 

Munduruku (2005) no próprio conceito de teia da vida, em que há ensinamentos do avô 

exatamente sobre ouvir o rio, por exemplo. Além disso, os animais e as árvores são vistos 

como parentes-seres. Essa íntima relação com a natureza ainda pode ser vista em A boca da 

noite (2016), de Cristino Wapichana.  

 

Dum e eu subimos correndo até a Laje do Trovão, na parte mais alta, naquele 

final de tarde. Quando chegamos quase na ponta dela, deitamos e rastejamos 

como cobra, até o final da grande pedra, que, de tão grande, passava um pouco 

da beira do rio que ficava lá embaixo. Dali dava para ver um mundo aonde nossas 

pernas ainda não tinham nos levado, e talvez nunca nos levassem, mas nossos 

olhos podiam nos levar voando até lá. E o melhor era que, voando, ficávamos 

longe dos perigos daquele mundo de serras cobertas por florestas 

(WAPICHANA, 2016, p.13). 

 

Nessa obra, e como ilustrada no recorte acima, a natureza faz parte do dia a dia 

dos personagens, na subsistência, na caça, nos alimentos, nas paisagens, nas relações com 

os animais, na moradia, no banho do rio, nas brincadeiras das crianças. Todas essas relações 

dão a ideia de que “[...] a natureza tem tudo o que eles precisam”. Essa relação entre 

                                                             

5 Informação encontrada no site do escritor Daniel Munduruku: Não somos donos da teia da vida, mas um de 

seus fios. Disponível em: <http://danielmunduruku.blogspot.com/2012/05/nao-somos-donos-da-teia-da-vida-

mas-um.html> Acesso em: 18 de abr. 2020. 
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natureza e indígenas é encontrada no texto, mas principalmente nas ilustrações. Então, na 

fala da criança, é possível notar esses aspectos discutidos na obra. 

Homem de Ferro também traz a questão das lendas que “são passadas de pai 

para filho, em geração e geração”. Na pré-leitura do livro A mulher que virou urutau (2011), 

foi discutido que as histórias de tradição oral são perpetuadas por meio da contação de uma 

pessoa mais velha para outra. Essa ideia é vista no início da obra quando se lê: “Certa vez 

minha tia me contou uma história muito antiga. Ela disse que tal história havia acontecido 

mesmo e que sua mãe sempre a contava para os outros moradores da aldeia” (JECUPE; 

KEREXU, 2011, p.8). Por essa discussão, a criança faz esse destaque, atualizando a sua 

resposta, se comparada à inicial. 

Isabelle cita, em sua resposta, os remédios feitos de plantas e os rituais 

indígenas, informações que estão em Meu vô Apolinário (2005). A primeira situação, com 

o uso de ervas, acontece quando as crianças se perdem na floresta à noite e decidem usar 

plantas para anular o próprio cheiro de modo que os animais não pudessem farejá-los e, 

assim, ficassem protegidos.  

Outra situação é quando algumas atividades do vô Apolinário são relatadas, que 

dão a entender que ele é o pajé da aldeia. Dentre essas ações, ele aconselha as pessoas, 

receita alguma erva para fazer remédio ou, quando necessário, realiza rituais de cura, como 

pode ser lido a seguir. 

 

As pessoas, eu via sempre se aproximavam dele a fim de falar, pedir conselhos 

ou para que ele receitasse alguma erva para a cura de doenças. [...] Outras vezes 

– quando o assunto parecia ser mais sério – ele mesmo operava a cura do paciente. 

Fazia a pessoa deitar-se ou sentar-se dentro de sua maloca, pegava uns ramos de 

folhas, incensava-os com seu cigarro de palha, molhava-os em água nova e então 

os jogava pelo corpo do paciente enquanto recitava uma prece numa língua, pelo 

menos parecia a mim, estranha. (MUNDURUKU, 2005, p. 27).  

 

Nessa situação há o uso da erva para a cura de doenças e para fazer remédios, 

bem como a presença de rituais, que são aspectos distantes da realidade das crianças. Assim, 

acredita-se que tanto as respostas de Isabelle, quanto das outras crianças, apresentam 

avanços frente às concepções iniciais dos estudantes, ainda que ainda tenham mantido 

alguns estereótipos, principalmente relacionados às vestimentas e às características físicas 

como o cabelo liso, por exemplo.   

Segundo Coelho (2000, p. 48), a literatura infantil serve “[...] para divertir, dar 

prazer, emocionar… e, ao mesmo tempo, ensina modos novos de ver o mundo, de viver, 

pensar, reagir, criar [...]”. Dessa forma, ao ler a LITI, os sujeitos tiveram acesso a conceitos 
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relacionados à cultura indígena, o que reafirma o potencial dessas obras para aprendizados 

e novas experiências. Assim, por meio da leitura desses textos, as crianças puderam 

modificar sua consciência de mundo, por meio da arte da palavra, do livro ilustrado, e viver 

o que, possivelmente, não viveriam sem ser por essas leituras.  

Jonata, Free Fight e Dead Pool destacaram, principalmente, que os indígenas 

moram na floresta, o banho de rio, a caça como forma de subsistência. Esses fatores foram 

lidos em alguns dos livros e discutidos nas sessões de leitura, como em Wapichana (2016) 

e Munduruku (2005), obras que ressaltam essa relação do indígena com a natureza e, 

também, situam as personagens no contexto de florestas.  

Todavia, esperava-se que os três aprendizes trouxessem alguns dos aspectos 

que foram discutidos nessas mesmas obras ou nos materiais de apoio às leituras, como os 

vídeos e imagens. Se compararmos as respostas finais com as iniciais, não observaremos 

muitas mudanças, pois as mesmas ideias permaneceram: usam roupa de folhas, moram na 

floresta.  

Emanuel traz, em sua resposta, um aspecto discutido nas sessões de leitura, ao 

dizer que o indígena protesta; isso se deve ao fato de que, nas sessões de leitura de Meu vô 

Apolinário: um mergulho no rio da minha memória (2005), foram mostradas fotos de 

alguns indígenas Munduruku protestando e exigindo o cumprimento de seus direitos, 

quando foi apresentado o povo em questão.  

Nas intervenções com A mulher que virou urutau (2011), também foi destacada 

a luta de indígenas guarani pelo direito da demarcação de terras. Nesse caso, foram 

apresentados algumas fotos e um vídeo que discutia a luta e a invasão de garimpeiros em 

terras indígenas guaranis. Entretanto, na mesma fala que traz esses aspectos discutidos nas 

sessões de leitura, Emanuel ressalta que são “esquisitos”, evidenciando preconceito sobre a 

beleza e culturas dos indígenas. 

Frente a esses exemplos, destaca-se a importância de um ensino voltado para a 

desconstrução de estereótipos acerca dos indígenas. Com apoio do LITI, a criança pode ter 

acesso a textos e imagens que combatam estereótipos, e a uma visão contemporânea dessas 

pessoas, de modo que conheçam práticas, culturas e histórias de diferentes etnias e, assim, 

construam uma imagem positiva de povos que convivem em toda a sociedade brasileira, 

além do que alargam seus horizontes sobre a própria infância, conforme se observou na 

referência à maneira como os indígenas educam seus filhos, sem violência. 

Essa breve comparação entre as respostas aos questionários antes e depois das 

sessões de leitura revela a necessidade de investir nessas discussões em sala de aula. Nove 
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encontros lendo livros literatura infantil com temática indígena demonstraram o início de 

rompimentos no horizonte de expectativas das crianças. Então, investindo mais tempo 

nessas discussões, pode-se diminuir estereótipos e mudar a visão sobre esses povos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Sabe, meus filhos...  

Nós somos marginais das famílias  

Somos marginais das cidades  

Marginais das palhoças...  

E da história?  

Não somos daqui  

Nem de acolá...  

Estamos sempre ENTRE  

Entre este ou aquele  

Entre isto ou aquilo!  

Até onde aguentaremos, meus filhos?  

Eliane Potiguara 

 

Os versos de Eliane Potiguara anunciam a discriminação social e cultural na 

vida dos indígenas que os tornaram marginais geográfica e historicamente. Esse fator levou-

os a lutar por suas identidades, seus espaços e suas vozes. A literatura infantil com temática 

indígena é uma dessas formas de resistência e luta para essas pessoas irem além do entre e 

serem os protagonistas, enunciadores de suas crenças e culturas. 

Diante disso, a presente pesquisa visou conhecer as contribuições do livro de 

literatura infantil com temática indígena para a formação de leitores. Foi desenvolvida uma 

pesquisa qualitativa e exploratória, com intervenção pedagógica por acreditar que, na 

prática pedagógica e no diálogo com os sujeitos da pesquisa, é possível descobrir as 

contribuições dessas obras; e também por acreditar que, ao ler os livros com as crianças em 

sessões de leitura e ouvir suas opiniões, torna-se viável entender o que pensam acerca dessas 

produções. 

Assim, considerou-se o texto literário e o projeto gráfico das obras nas sessões 

de leitura, visando à formação de leitores que estivessem sensíveis ao poder mobilizador da 

palavra, às metáforas imagéticas e à relação do projeto gráfico com o texto. Além disso, 

buscou-se a reflexão sobre uma temática que, na maioria das vezes, é tratada de forma 

descontextualizada e estereotipada na instituição escolar.  

As referências teóricas que versam sobre a literatura com temática indígena 

possibilitaram a reflexão de que essas obras são instrumentos importantes para a 

desconstrução de estereótipos sobre os povos indígenas. Dessa forma, a leitura da LITI 

possibilita a atualização da temática e também apresenta visões distintas daquelas que são 

amplamente divulgadas.  

Essas obras também mostram o cotidiano em aldeias, indígenas em contextos 

urbanos, crenças e costumes, discussões identitárias, de disputa de terras, entre outras coisas 
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que, por esse motivo, são entendidas como produções políticas. Essas questões foram 

evidenciadas nas leituras, nas discussões dos textos, nas intervenções e nas falas das 

crianças nas entrevistas semiestruturadas, ressaltando a importância da presença da LITI 

em sala de aula. 

Os referenciais sobre a literatura e a literatura infantil, adotados nessa 

dissertação, defendem a presença do texto literário para a formação da criança enquanto 

sujeito, tendo em vista as possibilidades de ensaio para o futuro, a diversão, a identificação 

com personagens e experiências; e enquanto leitor, na compreensão da sonoridade, da 

organização linguística, no compartilhamento das impressões, leituras e argumentações 

acerca do texto lido. Essas potencialidades da literatura foram exploradas nas sessões de 

leitura, conforme destacado nas análises.  

Os livros de literatura infantil também contam a presença de um projeto gráfico 

que chama a atenção dos leitores devido à sua beleza e, também, participa na construção do 

sentido da obra. Acreditando nisso, foi necessário considerá-lo nas sessões de leitura: nas 

etapas de pré-leitura (capa e paratextos foram usados no levantamento de hipóteses), leitura 

(orientou-se acompanhar a leitura oral e observar as ilustrações) e na pós-leitura (leitura de 

ilustrações, retomada das hipóteses por meio dos paratextos e da capa). Dessa forma, 

acredita-se que a leitura da obra foi realizada de forma mais completa.  

Entretanto, mesmo sabendo da importância dessas intervenções para a 

formação dos leitores e obtendo retornos positivos sobre as sessões de leitura por parte dos 

sujeitos, houveram dificuldades ao longo do caminho. Pode-se destacar as reclamações de 

algumas crianças sobre o tamanho dos textos e também sobre a ênfase na discussão do texto, 

o que lhes parecia desnecessário. Os aprendizes também pediam, constantemente, para 

fazer atividades escritas. Sendo assim, durante as intervenções, foram feitas as 

modificações possíveis, tais como a inclusão de atividades escritas e a diminuição do tempo 

da discussão. Esses dados são reveladores de que o processo de formação leitora precisa ser 

constantemente ajustado à capacidade de reter atenção, concentração, para focalizar em um 

dado aspecto entre os aprendizes. Além disso, os sujeitos demonstraram que só reconhecem 

como atividade escolar relevante quando a registram em alguma forma escrita. Essa 

convicção precisa ser revisitada constantemente para que as habilidades de discussão e de 

argumentação oral também sejam desenvolvidas e mereçam o apreço devido pela 

comunidade escolar. 

É válido ressaltar que, mesmo questionando sobre o tamanho dos textos lidos 

nas sessões, as crianças votaram no livro Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da minha 
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memória (MUNDURUKU, 2005) como o preferido. Essa obra foi o maior texto lido, 

possuindo sete capítulos e quarenta páginas. Mesmo com a possibilidade de escolher mais 

de um livro preferido, optaram por Meu vô Apolinário, que obteve 57,1% dos votos.  

Infere-se que, mesmo com resistência de algumas crianças, os livros de 

literatura e a metodologia de andaime envolveram os sujeitos. Isso pode ser concluído a 

partir da participação das crianças na pesquisa, tanto nas sessões de leitura quanto nas 

entrevistas semiestruturadas. Algumas acharam a metodologia diferente, destacaram que 

passavam muito tempo discutindo um mesmo texto. Também houve os que gostaram de 

conversar sobre o livro lido, afirmando que aprenderam, inclusive, a se expor oralmente. Já 

nas últimas intervenções, algumas meninas que não participavam de forma oral nas 

primeiras sessões de leitura também quiseram expor suas ideias. 

Conclui-se também que a andaimagem é uma metodologia eficaz para o 

trabalho de formação de leitores de literatura, pois permite a exploração do texto e permite 

a flexibilização conforme a situação que se apresenta. A etapa da pré-leitura, possibilitou, 

dentre outras coisas, a mobilização de conhecimentos prévios e o estabelecimento de 

previsões sobre o que seria lido e o pré-ensino de informações relevantes para a leitura a 

ser feita. Ao discutir o texto, na pós-leitura, os leitores puderam consolidar as informações, 

bem como rever seus horizontes de expectativa, além do incentivo a uma participação oral 

das crianças na exposição de ideias e impressões.   

Outra dificuldade que pode ser destacada foi o tempo, tendo em vista que o 

docente da turma precisava continuar dando suas aulas, com os conteúdos planejados para 

o nível de ensino, ao mesmo tempo em que a pesquisa se desenvolvia. Algumas sessões de 

leitura aconteceram antes de provas, o que deixava as crianças agitadas. Todavia, a 

instituição escolar em que essa pesquisa foi desenvolvida e também o docente da turma 

sempre se demonstraram dispostos a apoiar a pesquisadora no que fosse necessário.   

A presente pesquisa evidenciou que, para formar leitores de literatura, é preciso 

planejamento e estratégias para alcançar os objetivos delimitados. A resistência aos textos 

longos e a conversa sobre as narrativas demonstraram que as crianças não estavam 

habituadas a um trabalho sistemático de leitura literária. É preciso destacar, entretanto, que 

a pesquisa começou no início do ano letivo, e as crianças ainda estavam consolidando a 

proposta do docente com a literatura.  

O estudo também deixa claro que é necessário considerar o projeto gráfico dos 

livros nas leituras e que essa proposta, inicialmente, causou estranheza, mas as crianças 

aderiram. Na concepção de algumas, os aspectos do projeto gráfico, tais como tipografia, 
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ilustração, são de suma importância para a compreensão dos livros lidos. A partir da 

mediação das sessões de leitura, elas começaram a perceber as linguagens visual e plástica, 

trazendo em suas falas aspectos discutidos e evidenciados nas intervenções.  

Ao investigar o projeto gráfico dos livros de literatura infantil com temática 

indígena, adotados como corpus da pesquisa, verificou-se que contribui para 

aprofundamento do texto e compreensão da obra. As ilustrações colaboraram com o verbal, 

indo além da ornamentação, da ligação direta com o texto, trazendo metáforas e seduzindo 

as crianças. Também foi constatado que os paratextos, como guarda e folha de rosto, em 

alguns casos, iniciavam a narrativa, ofereciam andaimes para a previsão da leitura, 

motivaram os leitores para adentrar ao livro. A tipografia de algumas obras também 

contribuiu na ampliação do significado e por isso foi usada no levantamento de hipóteses, 

retomada nas discussões do livro e nas entrevistas semiestruturadas. Também houve casos 

em que a plasticidade do suporte ampliava sentidos e significados.  

Dessa forma, pode-se dizer que, no corpus do estudo, o projeto gráfico do livro 

apresenta muitos investimentos e esses precisaram ser considerados na leitura que 

constroem e reconstroem a ideias sobre os indígenas, além da formação de repertório visual 

das crianças sobre as culturas evidenciadas nos livros.   

Outro dado importante que esse estudo revelou foi que a temática indígena é 

pouco discutida em sala de aula e, consequentemente, a presença da literatura infantil com 

temática indígena é incipiente, flagrando-se, portanto, a omissão em relação à Lei nº 

11.645/2008, que solicita que esse ensino seja realizado. Esse fato foi claramente notado, 

visto que a leitura daquelas obras foi uma novidade para as crianças devido à temática. 

Alguns aspectos discutidos nos livros eram novos para os sujeitos, tendo em vista que fazem 

parte das culturas de diferentes povos indígenas. Destacaram, inclusive, o conhecimento de 

autores indígenas como aprendizado.  

Após identificar o horizonte de expectativa das crianças sobre o indígena, 

notaram-se várias ideias estereotipadas, o que era esperado devido ao histórico da 

instituição escolar e da sociedade no que se refere à discussão do tema. Após as sessões de 

leitura, foi constatada uma ampliação desses horizontes, pois trouxeram em suas falas 

aspectos da cultura indígena que haviam sido discutidos nas intervenções, ao mesmo tempo 

que algumas ideias se mantiveram. Acredita-se que o tempo para a leitura dessas obras e 

conhecimento de povos indígenas foi insuficiente frente ao período em que as crianças têm 

acesso a informações estereotipadas e descontextualizadas. 

Como esse trabalho, defende-se a presença da LITI na escola porque, além de 
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combater ideias estereotipadas e preconceitos, traz à tona questões de identidade, da história 

e cultura de diversos povos ameríndios.  Colabora para que os leitores tenham uma relação 

valorativa e prazerosa com o texto literário e, portanto, tenham a oportunidade de formação 

como leitores. Assim, é preciso investir na leitura desses textos para garantir sua presença 

em sala de aula, visando uma mudança de horizonte no que se refere aos povos indígenas e 

à contribuição da literatura no desenvolvimento dos leitores. 

É importante frisar que, ao escolher essas obras para discutir a temática 

indígena, não se teve a intenção de usá-las unicamente objetivando o ensino de conteúdos 

específicos. Acima de tudo, objetivou-se a fruição estética, buscando explorar a 

identificação com personagens, e a discussão de situações trazidas nas narrativas, 

incentivando o julgamento, de forma que houvesse um direcionamento para a formação de 

leitores de literatura. Espera-se que os episódios destacados nessa dissertação tenham 

deixado isso claro. 

A particularidade de conhecer a contribuição do projeto gráfico e, também, do 

texto literário como forma de apresentar as culturas indígenas e assim superar preconceitos 

e visões estereotipadas acerca desses povos constitui-se como uma das contribuições desse 

trabalho aos estudos na área. Acrescenta-se ainda a contribuição de levar livros de autoria 

indígena e indigenista para serem discutidos dentro da sala de aula de uma escola pública. 

Por fim, ressalta-se a responsabilidade dos professores e da instituição escolar 

na formação de leitores de literatura, ao possibilitar acesso a obras de qualidade gráfica e 

literária, incentivar a prática da leitura de textos e sistematizar o ensino da literatura, 

adotando metodologias que possibilitem uma organização do trabalho com livros literários 

e que ajudem os leitores terem sucesso na leitura.  

Também é de responsabilidade dos profissionais da educação a discussão da 

temática indígena, conforme orienta a Lei nº 11.645/2008, trazendo informações 

atualizadas, contextualizadas e que valorizem a história e a cultura dos povos indígenas do 

Brasil.  

As experiências evidenciadas nessa dissertação revelaram a necessidade de 

continuação e aprofundamento do estudo sobre este tema. É preciso conhecer as obras, mas 

também levá-las à sala de aula de modo que a criança possa ter acesso a esses livros e, para 

além disso, tenha a oportunidade de discutir e refletir sobre essas obras. Para que isso 

aconteça, os professores precisam conhecer a LITI e ter formação necessária para mediar a 

leitura desses textos.  
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APÊNDICE A – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

PORTAIS Portal de periódicos CAPES; Scielo; catálogo de teses e dissertações da 
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DESCRITORES Literatura indígena; Literatura infantil indígena; Projeto gráfico do livro; 

Projeto gráfico do livro infantil. 

RECORTE 

TEMPORAL 

2007 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGOS 

A temática indígena em livros selecionados pelo PNBE: análises e 

reflexões - Rosa Maria Hessel Silveira; Iara Tatiana Bonin.  

Literatura indígena para crianças : o desafio da interculturalidade - Ana 

Paula Franco Nobile Brandileone; Thiago Alves Valente. 

A literatura dos povos indígenas: uma análise de obras literárias na escola. 

A literatura dos povos indígenas e a formação do leitor multicultural - 

Janice Cristine Thiél. 
A temática indígena na literatura infantil e juvenil: um percurso - Andrea 

Castelaci Martins. 

Imagens da vida indígena: uma análise de ilustrações em livros de 

literatura infantil contemporânea – Verônica Simm; Iara Tatiana Bonin. 

A literatura infantil e juvenil indígena brasileira contemporânea: uma 

leitura da obra Irakisu: o menino criador, de Renê Kithãulu - Anna Maria 

Ribeiro F. M. Costa; Rosemar Eurico Coenga. 
Literatura infantil de autoria indígena: diálogos, mesclas, deslocamentos 

- Iara Tatiana Bonin. 

Cenas da vida indígena na Literatura que chega às escolas - Iara Tatiana 

Bonin. 

Povos indígenas na rede das temáticas escolares: o que isso nos ensina 

sobre identidades, diferenças e diversidade? - Iara Tatiana Bonin. 

Narrativas sobre diferença indígena: como se produz um “lugar de índio” 

no contexto escolar - Iara Tatiana Bonin. 

Representações da criança na literatura de autoria indígena - Iara Tatiana 

Bonin. 

Índios e natureza na literatura para crianças - Iara Tatiana Bonin. 

A preferência do público em relação aos recursos gráficos nos livros 

infantis para crianças na fase de alfabetização. 

Do livro ilustrado ao aplicativo: reflexões sobre multimodalidade na 

literatura para crianças (Giselly Lima de Moraes). 

O livro infantil: a percepção por tras das ilustrações (Deise Carelli e Layla 

Martins de Aquino). 

 

 

 

 

DISSERTAÇÕES 

Olhar indígena e olhar indigenista para a literatura infantil brasileira: 

representações da temática indígena por Ciça Fittipaldi e Daniel 

Munduruku' (Andrea Castelaci Martins). 

O livro indígena e suas múltiplas grafias (Amanda Machado Alves de 

Lima). 

Texto e Imagem: um olhar sobre o livro infantil contemporâneo (Barbara 

Jane Necyk). 

Do Imaginário ao Real: A criação e a produção do livro infantil na visão 

do ilustrador (Pedro Shalders Porto). 

O escritor Jekupé e a literatura nativa (Paulo Victor Albertoni Lisboa). 

Design do livro-objeto infantil (Elizabeth Romani). 

O design gráfico do livro infantil brasileiro (Maria da Graça Muniz Lima). 
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TESES 

Por linhas e palavras: o projeto gráfico do livro infantil contemporâneo 

em Portugal e no Brasil (Mariana Cortez). 

AMU ITÁ TETAMA. Literatura infantil de autoria indígena como projeto 

político de (re)construção da imagem histórica e da autoimagem dos 

povos indígenas do Brasil (Melissa Carvalho Gomes Monteiro). 

TOTAL DE TRABALHOS: 25 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

 

PARTE I – PERFIL LEITOR 

 

1. VOCÊ GOSTA DE LER LIVROS? (    ) SIM (    ) NÃO  

2. O QUE VOCÊ GOSTA DE LER? 

(     ) HISTÓRIAS EM QUADRINHOS  

(     ) CONTOS DE FADAS 

(     ) HISTÓRIAS DE TERROR 

(     ) LIVRO ILUSTRADO 

(     ) LIVRO DE IMAGENS 

(     ) OUTRO. QUAL?  

 

3. VOCÊ VAI À BIBLIOTECA DA ESCOLA?   

(    ) SIM (    ) NÃO 

4. O QUE VOCÊ FAZ NA BIBLIOTECA? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. EM CASA ALGUÉM LÊ COM VOCÊ?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

6. QUANTAS VEZES POR SEMANA VOCÊ LÊ LIVROS? 

(     ) UMA VEZ POR SEMANA 

(     ) DUAS VEZES POR SEMANA 

(     ) TODOS OS DIAS DA SEMANA 

(     ) DE VEZ EM QUANDO  

(     ) NENHUM DIA DA SEMANA 

7. CITE O NOME DE HISTÓRIAS OU POEMAS QUE VOCÊ LEU 

RECENTEMENTE. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

PARTE II – CONHECIMENTOS PRÉVIOS – POVOS INDÍGENAS 

 

1. VOCÊ JÁ LEU ALGUMA HISTÓRIA OU POEMA QUE TINHA ALGUM 

INDÍGENA COMO PERSONAGEM? 



164 

 

 

(     ) SIM. QUAL? __________________________________________.    (     ) NÃO. 

2. QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DE UMA PESSOA INDÍGENA? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. O QUE VOCÊ ACHA QUE OS INDÍGENAS FAZEM NO COTIDIANO? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. EXISTEM INDÍGENAS NA ATUALIDADE? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

5. VOCÊ CONHECE OU JÁ CONHECEU ALGUM INDÍGENA? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

 

PARTE III – CONHECIMENTOS PRÉVIOS – ILUSTRAÇÃO 

 

1. VOCÊ GOSTA DE LER LIVROS COM ILUSTRAÇÃO? POR QUÊ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. PARA QUE SERVE A ILUSTRAÇÃO NO LIVRO? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA A BOCA DA NOITE 

 

Roteiro de entrevista 

1. O que você achou das aulas de leitura e discussão de literatura? Já tinha participado 

de uma aula assim? Gostaria de ter mais aulas dessa forma? 

2. Qual parte da aula você mais gostou? E qual não gostou? 

3. O que você pode aprender durante as aulas com o livro A boca da noite? 

4. O que você achou do livro A boca da noite: texto, ilustrações, das outras partes do 

livro? 

5. Você considera que é preciso/importante fazer a leitura de tudo o que tem no livro, 

isto é, do texto, das ilustrações e das outras partes do livro? 

6. Você indicaria a leitura desse livro para um colega? Por quê? 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA SEMIESTREUTURADA A MULHER QUE 

VIROU URUTAU 

 

Roteiro de entrevista 

1. O que você achou das aulas de leitura e discussão de literatura? (ressalte que podem 

dizer o que gostou e o que não gostou) Já tinha participado de uma aula assim? 

Gostaria de ter mais aulas dessa forma?  

2. O que você achou da história de A mulher que virou urutau? E o que você achou 

das ilustrações do livro? E o que você achou das outras partes do livro, a forma 

como ele foi organizado? 

3. Você considera que é preciso/importante fazer a leitura de tudo o que tem no livro, 

isto é, do texto, das ilustrações e das outras partes do livro? Por quê? 

4. Qual a contribuição da ilustração no livro A mulher que virou urutau? 

5. Você já tinha ouvido falar nas partes do livro? E no que eu expliquei sobre as 

ilustrações? Você achou importante saber disso para ler os livros? Por quê? 

6. Você indicaria a leitura desse livro para um colega? Por quê? 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COBRA-GRANDE 

 

Roteiro de entrevista 

1. O que você achou das aulas de leitura e discussão de literatura? (ressalte que podem 

dizer o que gostou e o que não gostou) Já tinha participado de uma aula assim? 

Gostaria de ter mais aulas dessa forma?  

2. O que você achou da leitura das lendas? E das ilustrações que as acompanhavam? 

3. Você considera que é preciso/importante fazer a leitura de tudo o que tem no livro, 

isto é, do texto, das ilustrações e das outras partes do livro? Por quê? 

4. Você acha que as ilustrações contribuem em algo para as lendas?  

5. O que você achou do livro A cobra grande como um todo?  

6. Você já tinha ouvido falar nas partes do livro? E no que eu expliquei sobre as 

ilustrações? Você achou importante saber disso para ler os livros? Por quê? 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA MEU VÔ APOLINÁRIO 

 

Roteiro de entrevista 

1. O que você achou das aulas de leitura e discussão de literatura? (ressalte que podem 

dizer o que gostou e o que não gostou) Já tinha participado de uma aula assim? 

Gostaria de ter mais aulas dessa forma?  

2. Você já tinha ouvido falar nas partes do livro? E no que eu expliquei sobre as 

ilustrações? Você achou importante saber disso para ler os livros? Por quê? 

3. Quais suas impressões do livro Meu vô Apolinário? 

4. O que você achou das ilustrações do livro Meu vô Apolinário? Você acha que elas 

contribuíram para a leitura?  

5. Você considera que é preciso/importante fazer a leitura de tudo o que tem no livro, 

isto é, do texto, das ilustrações e das outras partes do livro? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 

APÊNDICE G – ENTREVISTA FINAL 

Roteiro de entrevista 

 

1. O que você acha que um bom livro de literatura infantil tem que ter? Por quê? 

2. Você prefere ler com o livro em mão ou o livro projetado? Por quê? 

3. O que você achou de ler literatura indígena? 
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APÊNDICE H – QUESTIONÁRIO FINAL 

 

1. Agora que você conheceu um pouco sobre os povos indígenas, conte nas linhas 

abaixo como é uma pessoa indígena, o que ele faz e onde ele vive. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Qual dos livros que lemos você mais gostou?  

(    ) A boca da noite  

(    ) A mulher que virou urutau   

(    ) A mulher d’agua  e cobra grande   

(    ) Meu vô Apolinário 

 

Por que você escolheu esse(s) livro(s)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Para que serve a ilustração no livro? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Você achou importante conhecer as partes de um livro? Por quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I – PLANO DE AULA INTERVENÇÃO 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 

O projeto gráfico do livro de literatura infantil com temática indígena 

 
PLANO DE AULA 

IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Escola Municipal João Paulo II 

Docente: Manoilly Dantas de Oliveira 

Tema: Povos indígenas no Brasil 

Duração: 60min 

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

 

OBJETIVOS 

 Entender a diferença entre os termos índio e indígena; 

 Compreender que os povos indígenas não estão relacionados ao passado, mas 

fazem parte da sociedade brasileira atual. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Diferença entre os termos índio e indígena. 

 Povos e línguas indígenas no Brasil atual. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1º momento: Introdução e motivação – 10min 

Serão expostas no quadro oito imagens de indígenas e, em seguida, solicitado as 

crianças que escolham as que eles acham que se referem às pessoas indígenas. Elas 

poderão selecionar mais de uma imagem e, quem desejar poderá expor quais foram 

escolhidas e o porquê.  

 

2º momento: Leitura e discussão da crônica – 20min 

Para dar continuidade, será feita a leitura e a discussão da Crônica “É índio ou não é 

índio?”, de Daniel Munduruku, a partir da metodologia de andaimagem (GRAVES; 

GRAVES, 1995). 

 Pré-leitura: 

- Levantamento de hipóteses a partir do título da história: 

1- Onde vocês acham que acontece essa história? Quem são os personagens? 

2- Na crônica, duas pessoas estão discutindo se um homem é ou não é um índio. 

Uma acha que sim e a outra acha que não. Quais características vocês acham que 

elas utilizaram para argumentar?  

- Pré-Ensino de vocabulário:  

Autoimagem (Imagem que se faz ou se imagina sobre si mesmo) 

Branco (pessoa não indígena) 

 Leitura: a leitura oral será feita pela pesquisadora. Cada criança terá uma 

cópia do texto em mãos.  

 Pós-leitura: 
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- Confirmação e/ou refutação das hipóteses 

- Questionamentos:  

1. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a leitura? 

2. As características que vocês disseram antes de lermos a crônica foram parecidas 

com as que as senhoras falaram? Se a resposta for sim, questionar: Por que isso 

aconteceu? 

3. A crônica é um texto que se apoia em fatos cotidianos visando a reflexão sobre 

determinado assunto. Sobre o que você acha que ela nos fazer refletir? 

4. Após a leitura desse texto, alguém quer incluir alguma imagem na escolha 

inicial? Informar que todas as imagens representam pessoas indígenas e explicar o 

contexto de cada imagem. 

 

3º momento: índio X indígenas – 20min 

A proposta desse momento é discutir sobre os termos índio e indígena e os significados 

que essas palavras carregam. Para isso, serão projetados em slides mapas do Brasil 

evidenciando os povos indígenas que vivem no país, a quantidade de povos e línguas 

indígenas que têm hoje. Além disso, será destacado que existem povos indígenas que 

vivem em contextos urbanos e outros que moram na floresta.  

 

AVALIAÇÃO 

Será posta na frente da sala uma caixa com várias frases dentro. O aluno que desejar, 

poderá ir a frente, puxar e ler a frase, e todos deverão dizer se a afirmação é verdadeira 

ou falsa.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Imagens 

 Fita adesiva 

 Cópias da crônica 

 Caixa 

 Frases 

 Slide 

 Projetor 

 Quadro 

 Piloto 

 

REFERÊNCIAS 

http://www.funai.gov.br/ 

 

MUNDURUKU, Daniel. Coisas de índio: versão infantil. 3.ed. São Paulo: Callis, 

2019. 

 __________. É índio ou não é índio. In: Histórias de índio. 2. ed. São Paulo: Companhia 

das Letrinhas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funai.gov.br/
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APÊNDICE J – PLANO DE AULA INTERVENÇÃO 2 E 3 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Escola Municipal João Paulo II 

Docente: Manoilly Dantas de Oliveira 

Livro: A boca da noite – Cristino Wapichana e Graça Lima  

Duração: duas sessões de leitura de 60min 

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do 5º ano das séries iniciais 

 

OBJETIVOS 

 Conhecer o povo Wapichana e a realidade de uma aldeia situada na floresta.  

 Identificar as partes que compõem um livro. 

 Apreciar a leitura do texto visual do livro a partir da capa, contracapa, orelha, 

guarda, ilustrações e outros aspectos do projeto gráfico.  

 Participar das discussões sobre o livro.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Primeira intervenção (24/05/2019) 

 

 1º momento: leitura e discussão do livro “A boca da noite” 

 

PRÉ-LEITURA – 10min 

a) Levantamento de hipóteses acerca da história 

- A partir da capa e do título, o que vocês acham que irá acontecer nessa história?  

- Observem a capa do livro. O que vemos? 

Abrir a guarda, folha de guarda e orelhas do livro e mostrar para a turma. Orientá-los a 

fazer o mesmo. 

- Olhem para a imagem que se forma. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa?  

ANOTAR AS HIPÓTESES NO QUADRO 

b) Questionamento 

- Esse livro que iremos ler fala do dia e da noite. O que o dia lembra para você? (O que 

geralmente fazemos de dia?) E o que a noite lembra? (O que geralmente fazemos a 

noite?) 

- Vocês já assistiram a um pôr do sol?  

OBS: Falar que de dia os indígenas fazem tudo, isto é, trabalham, brincam, e a noite 

ficam em sua aldeia com suas famílias, ouvem histórias, descansam.  

c) Pré-ensino sobre o povo Wapichana 

Explicar que o povo Wapichana está localizado no Brasil (Roraima), Guiana e 

Venezuela, totalizando 13 mil indivíduos. Desses, 9.441 vivem em Roraima, Brasil. 

Informar que eles falam a língua Wapichana e, muitos são bilíngues (português e 

Wapichana). Informar que a atividade produtiva deles são: a agricultura, caça, pesca e 

pecuária. Ir anotando essas informações no quadro. 

 

LEITURA – 15min  

A leitura será feita oralmente pela pesquisadora. Os sujeitos terão um exemplar do livro 

em mãos.  
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PÓS-LEITURA – 25min  

- Confirmação de hipóteses levantadas na pré-leitura 

- Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a história? O que sentiram ao ler a 

história, o que acharam do texto? (Ressaltar que eles podem consultar o livro que tem 

em mãos para responder). 

- O que vocês acharam de Dum e Kupai?  

- Quando você faz uma travessura, o que sua mãe ou seu pai faz com você? 

- Quais atividades o livro nos mostra que são feitas de dia e de noite pelos indígenas 

wapichana? 

- Kupai queria muito saber o que é a tal boca da noite, mas seu pai não lhe explicou 

bem. Como vocês explicariam isso para ele? 

- Quais costumes desse povo indígena mais chamou sua atenção? Por quê? (Ressaltar 

a importância da contação de histórias, do contato com a natureza e animais) 

- Quais são as diferenças e semelhanças entre o povo Wapichana e nós? 

 

Segunda intervenção (27/05/2019) 

 

 1º momento: Retomada da intervenção anterior – 3min  

Oralmente, a pesquisadora fará a retomada do que foi lido e discutido na última 

intervenção com o intuito de resgatar a história lida.  

 2º momento: exploração do objeto livro – 5min  

Será disponibilizado um momento para que as crianças possam observar e folhear o 

livro, ver as ilustrações de modo que possa se familiarizar com a obra.  

 3º momento: Apresentação das partes de um livro – 15min  

Neste momento, objetiva-se explicar aos aprendizes que um livro se divide em várias 

partes e que elas estão todas relacionadas. Será distribuído para cada criança uma cópia 

de uma imagem que apresenta os elementos externos e internos de um livro. Primeiro, 

serão orientados a ler a imagem e tentar identificar as partes no livro “A boca da noite”. 

Em seguida, a pesquisadora fará a explicação da imagem, solicitando que participem 

expondo dúvidas e observações feitas acerca do livro.  

 
 

 3º momento: Exploração mediada do objeto do livro – 35min  

1. A capa e contracapa do livro  
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- Qual é a função da capa do livro? Após ouvi-los, complementar explicando a função 

e ler com eles as informações que têm na capa de A boca da noite (título, autores, 

editora).  

- Observem as letras que foram escolhidas para escrever o título. O que essa letra te 

lembra? 

- Fazer a leitura das informações que têm na contracapa (comentários sobra a obra, os 

prêmios recebidos). 

2. Orelhas e guardas 

3. Ficha catalográfica, Folha de rosto e Folha de dedicatória 

- Vocês acham que as páginas que vêm antes do texto verbal servem para quê? Explicar 

a função dessas partes do livro. 

 

4. Leitura de imagens 

- Alguma imagem chamou a sua atenção? Por quê? 

Página 01: a aldeia (página 12) 

- O que essa imagem está representando? Ler parágrafo 4 da página. 

- Agora sabemos que Kupai mora em uma aldeia circular, rodeada de árvores e na 

margem de um rio. De onde tiramos essa informação? O texto? A imagem? Explicar 

que as ilustrações em muitos livros de literatura têm a função de complementar o texto. 

- A imagem mostra a aldeia de Kupai. Antes de prosseguirmos a leitura das imagens, 

vamos conhecer um pouco sobre as formas de organização da aldeia. Fazer a leitura do 

texto informativo “Aldeia” de Daniel Munduruku. 

Página 02: Pai brigando com Kupai (página 16) 

- Observem que Kupai está bem pequeno e o pai está grande. Por que vocês acham que 

a ilustradora fez essa imagem assim? Ressaltar que devem ler o texto da página. 

Página 03: O grito (página 28 e 29) 

- Vejam que as letras do texto estão com um tamanho e a palavra “mamãe” está com 

outro tamanho. Por que vocês acham que organizaram as letras assim? 

Página 04: As redes 

- Observem as imagens que aparecem as redes. Em duas dessas imagens, a rede é 

diferente. Que detalhes podemos ver nessas redes? Por que vocês acham que isso 

acontece? 

5. Cores 

- No livro encontramos várias cores, principalmente o vermelho, amarelo, laranja, o 

azul e o preto. O que essas cores representam? 

- Explicar o que são cores quentes, frias e neutras 

6. Biografia dos autores da obra e língua Wapichana 

- Fazer a leitura da biografia do autor e da ilustradora; e do glossário. Falar da 

importância dessas duas páginas.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Piloto 

 Livros para a leitura 

 Imagem sobre a parte dos livros 

 Texto sobre aldeias 

 Orientação para exploração do livro 
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 Livros variados 

 

REFERÊNCIAS 

GANEM, Gabriela. Cores quentes x cores frias. Disponível em: 

<https://gabrielaganem.com/2017/07/cores-quentes-cores-frias/>. Acesso em: 25 maio 

2019. 

 

MUNDURUKU, Daniel. Aldeia. In: Coisas de índio: versão infantil. 3.ed. São Paulo: 

Callis, 2019.  

 

WAPICHANA, Cristino. A boca da noite. 1.ed. Rio de Janeiro: Zit, 2016. 

  

WAPICHANA. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Wapichana>. 

Acesso em: 22 maio 2019.  

 

ZUCCO, Letícia et al. As partes que compõem um livro. Disponível em: 

<http://editoravisao.com.br/literatura/as-partes-que-compoem-um-livro/>. Acesso em: 

17 maio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

APÊNDICE K – PLANO DE AULA INTERVENÇÃO 4 E 5 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Escola Municipal João Paulo II 

Docente: Manoilly Dantas de Oliveira 

Livro: A mulher que virou urutau - Olívio Jacupé, Maria Kerexu, Taísa Borges 

Duração: 2 aulas de 60min 

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

 

OBJETIVOS 

 Entender o lugar da tradição oral para os povos indígenas. 

 Compreender o que é uma ilustração e a sua função no livro de literatura 

infantil. 

 Conhecer o povo Guarani. 

 Participar das discussões de pós-leitura. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Primeira intervenção (31/05/2019) 

 Pré-leitura – 15min   

- As histórias de tradição oral: lenda 

Iniciar com a brincadeira telefone sem fio.  
Todos se sentam em um círculo ou em fila, um ao lado do outro. A professora pesquisadora 

dirá a seguinte frase: “Havia uma índia que todas as noites observava o lua” bem baixinho no 

ouvido de uma criança. Esta repete a frase, como a ouviu, para a próxima pessoa e assim 

sucessivamente até o último jogador, que deve dizer a frase em voz alta.  

Relacionar a brincadeira com as histórias de tradição oral: uma pessoa conta para outra 

(mãe para filhos, por exemplo) e assim a história se perpetua. Explicar que a história 

que será lida é uma lenda, história de tradição oral. Ao contar a lenda, o narrador tem 

a liberdade de criar, conservando as informações básicas. Então, a lenda é de autoria 

coletiva.  

A lenda explica como surgiu fenômenos da natureza, está ligada a um espaço 

geográfico e, às vezes, prevalece um ensinamento. São relatos de um passado remoto. 

Têm presença no meio indígena através da contação de histórias. 

 

- Levantamento de hipóteses:  

O título da história é “A mulher que virou urutau”. Vocês sabem o que é um urutau?  

Explicar que urutau é um pássaro de penas cinzas e que aparece a noite, principalmente 

em lua cheia. Quando vê a lua, canta e seu canto é muito triste. Urutau é uma ave com 

hábitos noturnos e de plumagem cinza, que se fixa costumeiramente em troncos secos 

de árvores e neles se camufla. Muito difícil de ser vista. (mostrar imagem urutau). 

- Lembra que vimos na aula anterior que a capa antecipa e oferece pistas para o leitor 

sobre o que a história irá falar? Então vamos observar a capa deste livro. Que pistas 

essa capa está nos oferecendo? Sobre o que a história vai falar? 

- Como vocês acham que essa mulher virou um urutau? Quem é essa mulher?  

 Leitura: Leitura oral realizada pela pesquisadora. Cada aluno terá em mãos a 

cópia do texto verbal. – 6min 

 Pós-leitura – 30min 
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- O que sentiram ao ler a história? 

- O que vocês acharam da mulher que virou urutau? 

- O que você faria no lugar da índia quando visse que seu amor era um velho? 

- O que você achou da ideia de Jaxy em provar o amor da índia? 

- Você achou o castigo da índia justo ou injusto? 

- No início do texto diz que “Todas as noites a índia ficava olhando e reparando em sua 

beleza, principalmente nas noites de céu limpo com lua cheia”. Quanto tempo você 

acha que ela ficou observando Jaxy? 

- A lenda é uma história de tradição oral, passada de geração a geração. Podemos achar 

essa informação no texto que lemos?  

- Atividade escrita: O que você diria à mulher que virou urutau se a encontrasse? 

 

Segunda intervenção (03/06/19) 

 Primeiro momento: retomada da aula anterior 

As atividades escritas serão devolvidas às crianças. Neste momento, poderão 

compartilhar suas respostas.  

 Segundo momento: A ilustração no livro infantil – 5min 

Por meio de um slide será explicado aos sujeitos o que é uma ilustração, página dupla, 

isolada e vinhetas. Essas informações servirão de apoio para a leitura deste e dos 

próximos livros. 

 Terceiro momento: Leitura da obra – 7min 

A professora pesquisadora fará novamente a leitura do livro, mas desta vez com a obra 

projetada em slides. Após a leitura, será apresentado os autores do livro.  

 Quarto momento: Leitura das imagens – 20min 

- Observem as duas primeiras imagens do livro. Quanto tempo você acha que a índia 

ficou observando Jaxy? Enfatizar que esta informação está na ilustração e não no texto 

verbal.  

- Observe a imagem quatro. O que está acontecendo? Observe as expressões faciais das 

personagens. 

- Observe esta imagem. O que está acontecendo entre os personagens? Observe o olhar 

deles.  

- Você observou que tem outros textos que não é em português? Que língua é essa? Por 

que ela está aí? 

- Vocês viram que a ilustradora não usou toda a página do livro para colocar a imagem? 

Ela colocou apenas no centro e nos lados, os textos em português e em guarani. 

Enfatizar que a ilustradora tem a liberdade para pensar as ilustrações. 

- A ilustradora usou vinhetas, páginas isoladas ou páginas duplas? 

 Quinto momento: Conhecendo o povo Guarani – 20min  

- Apresentar mapa com a localização de indígenas Guarani no Brasil. Em seguida, 

assistir vídeo “ Os pistoleiros” e conversar sobre o que a luta desses povos contra os 

fazendeiros e pela demarcação de terras. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Cópia do texto 

 Caixa de som 

 Música com canto do urutau 

 Livro em slides 

 Atividade escrita 

 Slide da ilustração 
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 Computador 

 Projetor 

 Vídeo 

 

REFERÊNCIAS 

CAMARGO, Luís. Ilustração e projeto gráfico. In: Ilustração do livro infantil. Belo 

Horizonte, MG: Ed. Lê, 1995. 

 

JEKUPE, Olívio; KEREXU, Maria. A mulher que virou urutau. 1. ed. São Paulo: 

Panda Books, 2011. 

 

LISBOA, Paulo Victor Albertoni. O escritor Jekupé e a narrativa nativa. Campinas, 

São Paulo: [s.n], 2015 (dissertação de mestrado). 

 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Guarani 

 

https://www.survivalbrasil.org/povos/guarani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Guarani
https://www.survivalbrasil.org/povos/guarani
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APÊNDICE L – PLANO DE AULA INTERVENÇÃO 6 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Escola Municipal João Paulo II 

Docente: Manoilly Dantas de Oliveira 

Livro: Cobra grande: histórias da Amazônia (A mãe d’agua/ A cobra grande) – Sean 

Taylon e Fernando Vilela. 

Duração: 60min 

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

 

OBJETIVOS 

 Aprofundar os conhecimentos sobre lendas. 

 Conhecer histórias da região do Rio Amazonas. 

 Participar das discussões sobre o texto literário. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Primeiro momento: Apresentação de Cobra-grande: histórias da Amazônia – 15min 

- Motivação: Que lugar você tem vontade de fazer uma viagem para conhecer? O autor 

desse livro tinha muita vontade de conhecer o Amazonas e quando ele escreveu este 

livro estava lá.  

Mostrar o mapa do Amazonas, localizando o Rio Amazonas. Informar que o Rio 

Amazonas é o maior do mundo e que essa região é repleta de histórias (lenda da 

mandioca, do açaí, do lobisomem). Relembrar a importância da lenda.  

- Apresentação das partes do livro, como capa, contracapa, guardas, folha de guarda, 

folha de rosto e sumário e biografia dos autores.  

 

Segundo momento: A cobra grande – 15min 

Pré-leitura: 

- Observe estas imagens. Sobre o que você acha que a história irá falar? O que irá 

acontecer na história? Falar que a ilustração nos ajuda a fazer esse levantamento de 

hipóteses. Informar que o título da história é A cobra-grande. 

Leitura: leitura oral realizada pela professora pesquisadora. Cada aluno terá uma cópia 

em mãos. 

Pós-leitura:  

- Confirmação e/ou refutação das hipóteses 

- Informar que a história da cobra-grande é uma das histórias mais contadas na região 

e que algumas pessoas afirmam ser verídica. Há compartilhamento de fotos e vídeos 

de uma suposta cobra grande no rio Amazonas (Mostrar fotos). Informar que não 

sabemos se é verdade ou não porque fotos podem ser manipuladas. 

- O que você faria quando descobrisse que seus filhos eram cobras? Vocês jogariam 

eles no rio, como orientou o pajé? 

- Você teria coragem de ajudar Norato? 

- Falar que o pajé tem um papel importante na história. Informar que numa aldeia 

indígena o pajé é um homem muito respeitado, as pessoas o admiram, ouvem seus 

conselhos. Ele também é responsável por curar as pessoas de doenças, pois por dominar 

o conhecimento sobre as plantas sabe fazer remédios. 
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Terceiro momento: A mãe-d’agua – 15min 

Pré-leitura:  

- Motivação: O que você está disposto a fazer para salvar sua vida? Nesta lenda a 

personagem Graciela teve que fazer uma coisa muito grave para salvar sua própria vida. 

Leitura: Leitura oral realizada pela pesquisadora.  

Pós-leitura: 

- O que você faria no lugar de Graciela? 

- “A jovem mãe compreendeu que nunca mais ia ver a filha. Isso porque, quando a 

mulher desapareceu, seus pés não eram mais pés. Eles tinham se transformado em um 

rabo – um rabo de peixe”. Como você acha que ela conviveu com a situação? 

 

Quarto momento: Atividade de escrita e socialização – 20min  

Após a leitura das lendas, as crianças responderão a seguinte pergunta: Qual das lendas 

você indicaria para um colega fazer a leitura? Justifique sua escolha, apontando 

características do texto e das ilustrações que acompanham a lenda escolhida. Os 

estudantes terão 15min para responder à questão e, em seguida, quem desejar, poderá 

compartilhar a sua resposta. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Livro/ Slide 

 Computador / projetor 

 Atividade 

 Cópia dos textos 

 Folhetos 

 

REFERÊNCIAS 

COELHO, Maria do Carmo Pereira. As narrações da cultura indígena da Amazônia: lendas e 

histórias. 2003. 223 f. Tese (Doutorado) - Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/LinguaPortuguesa/

Maria_carmo.pdf>. Acesso em: 30 maio 2019. 

 

TAYLON, Sean. Cobra-grande: histórias da Amazônia; ilustrações Fernando Vilela; tradução 

Maria da Anunciação Rodrigues. São Paulo: Edições SM, 2008. 
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APÊNDICE M– PLANO DE AULA INTERVENÇÃO 7, 8 E 9 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Escola Municipal João Paulo II 

Docente: Manoilly Dantas de Oliveira 

Livro: Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da (minha) memória- Daniel 

Munduruku e Rogério Borges 

Duração: três aulas de 60min 

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

 

OBJETIVOS 

 Entender o significado do termo índio 

 Conhecer conceitos indígenas, como ancestralidade e teia da vida. 

 Relacionar as imagens e vinhetas com o texto verbal. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Primeira intervenção: 10/06/2019 

Pré-leitura – 10min 

- Motivação: Quem tem avô ou avó? Como é sua relação com eles? Falar que no livro 

que iremos começar a ler trata de uma relação de uma criança com seu vô. Falar da 

importância dos avós numa aldeia. Fazer referência à ancestralidade. 

- Levantamento de hipóteses: a partir do título e da capa  

- Apresentação da capa e das partes iniciais do livro 

- Esse texto é um relato memorístico ou memórias autobiográficas. Nesse tipo de texto, 

o autor compartilha vivências do passado. Ler quarto parágrafo da página 7. 

- Pré-Ensino de vocabulário: Uka, maloca, Aritana. 

- Mostrar mapa de Belém (PA) 

 

Leitura – 10min 

Leitura oral dos capítulos 1 e 2 realizada pela professora. Os sujeitos acompanharão a 

leitura em dupla com o livro em mãos. 

 

Pós leitura – 40min 

- Questionamentos – 15min  

 O que vocês sentiram ao ler a história? 

 O que você faria no lugar do personagem?  

 Por que o menino não gostava de ser chamado de índio? (Fazer relação com a 

primeira aula). 

 Quais costumes do povo Munduruku podemos perceber no texto que lemos? 

 O que acharam das ilustrações? 

 

Segunda intervenção – 17/06/2019 

 

Primeiro momento: Retomada da aula anterior 
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A professora pesquisadora perguntará o que foi lido na última intervenção de modo que 

retomemos juntos o enredo dos dois primeiros capítulos do livro. Se preciso, reler 

alguns trechos do livro. 

 

Segundo momento: continuação da leitura do livro 

Pré-leitura – 15min  

- Pré-ensino de conceito: teia da vida 

A professora colocará algumas frases que explicam sobre a teia da vida abaixo da 

cadeira de algumas crianças. Essas deverão ler os papéis e a professora irá explicando 

fazendo relação entre as leituras. Mostrar imagens do livro Parece que foi ontem. Ir 

escrevendo no quadro. 

- Motivação: quando algo te deixa com raiva, o que você faz? Como você age? 

 

Leitura – 11min  

Leitura oral dos capítulos 3, 4 e 5 realizada pela professora. Os sujeitos acompanharão 

a leitura em duplas. 

 

Pós-leitura – 40min  

- Questionamentos – 20min 

Leitura de imagens: Página 24 e 26. 

 Observe a imagem da página 24. O que ela nos diz? 

 Observe esse olhar. O que essa pessoa está sentindo? (página 26) 

 O que acharam da atitude de Lindalva? 

 Vocês já passaram por uma situação como essa? Como foi? 

 “Todos viram que eu comecei a andar sozinho. Estava triste e cabisbaixo [...] 

Estava nervoso e não queria que ninguém chegasse perto de mim”. Por que ele 

estava assim? O que vocês acham dessa atitude? 

 Como é o Apolinário? Quem ele era na aldeia? 

 

Terceira Intervenção – 18/06/2019 

 

Primeiro momento: Retomada da aula anterior 

A professora pesquisadora retomará com as crianças o que foi lido na última 

intervenção. 

 

Segundo momento: leitura do livro 

Pré-leitura: 

- Pré-ensino de conceitos: ancestralidade. Será explicada oralmente pela professora.  

 

Leitura: Leitura oral dos capítulos 6 e 7 realizada pela professora. Os sujeitos 

acompanharão a leitura em duplas. 

 

Pós-leitura  

- Questionamentos 

 Comentários sobre a leitura no geral 

Vimos que no início a palavra índio significava coisas ruins. Depois, quando o 

menino se aceitou, ele continuou se chamando de índio, mas a palavra denota 

outro significado. Por que a mudança? O que a palavra significou depois? 

 O que acharam das ilustrações? 
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 Que costumes indígenas percebemos com a leitura desse livro? 

 Vídeo de Munduruku falando sobre o livro e sobre a ancestralidade. Comentar 

destacando a questão da ancestralidade. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Livros 

 Mural 

 Atividades escrita 

 Frases sobre teia da vida 

 Vídeo sobre ancestralidade 

 Questionários 

 Piloto 
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ANEXO A – IMAGENS USADAS NA INTERVENÇÃO 1 

 

 

Imagem 1 – Daniel Munduruku. Escritor indígena e professor 

 
Fonte: Germano Rorato / Agência RBS 

 

 

 

Imagem 2 – Joênia Wapichana, deputada federal de Roraima. 

 
Fonte: Luis Macedo/Câmara dos Deputados  
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Imagem 3 – Rapaz e criança no parque do Xingu, em Mato Grosso. 

 
Fonte: Jeso Carneiro blog. 

 

 

Imagem 4 – Indígena em formatura do curso de formação  

de professores indígenas 

 
Fonte: Ascom/UFG 
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Imagem 5 – Escola indígena na aldeia Dourados em Mato Grosso do Sul 

 
Fonte: http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/bom-dia-ms/videos/v/adultos-e-crianças-

fazem-curso-para-aprender-a-falar-guarani-em-ms/4515313 

 

 

 

Imagem 6 – Indígenas Pataxó da aldeia Não Xahã, Brumadinho 

 
Fonte: Paula Paiva Paulo/ G1 
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Imagem 7 – Eliane Potiguara, escritora indígena e professora. 

 
Fonte: Twitter/ Bruna K. 

 

 

Imagem 8 – Aldeia indígena urbana Kakané Porã em Curitiba 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba. 
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Imagem 9 – Aldeia indígena urbana em Curitiba 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba. 

 

 

Imagem 10 – Parque do Xingu 

 
Fonte: GPABrasil 


