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Este material tem a finalidade de colaborar com educadores 

empenhados em fazer da leitura uma ferramenta para 

o autoconhecimento e para o conhecimento do mundo. 

Tornar a leitura um hábito na vida dos jovens é a nossa 

responsabilidade e também um grande prazer. Ajude-os a ter 

a chance de descobrir nas páginas de um livro muita diversão, 

cultura, informação e, acima de tudo, um novo jeito de ver o 

mundo. 

Aqui você encontra: 

• Contextualização do autor e da obra.

• Motivação do estudante para a leitura/escuta.

• Informações que relacionam a obra aos seus respectivos 

temas, categoria e gênero literário.

• Subsídios, orientações e propostas de atividades.

• Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

• Orientações gerais para as aulas de outros componentes 

ou áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes 

na obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

livro A Ilha do Crocodilo: contos e 

lendas do Timor-Leste

autor Geraldo Costa

ilustrador Mauricio Negro
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De pai para filho, de avô para neto, o povo 
do Timor gosta de contar e ouvir histórias 
que se perdem no tempo. Muitas surgiram 
lá mesmo na terra. Outras foram ouvidas 

dos portugueses, dos indonésios, dos chineses e de outras 
gentes que por lá chegaram e viveram, mas ganharam 
o colorido do lugar. O contador de histórias timorense 
recebe um nome muito especial, Lia Nai, que significa 
Senhor da Palavra. Palavra que encanta e que reúne as 
crianças fazendo brilhar seus olhos nas noites da Terra do 
Sol Nascente.
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA 

E GÊNERO

1. Contextualização do autor e da obra

A obra

De pai para filho, de avô para neto, o povo do Timor-Leste 

gosta de contar e ouvir histórias que se perdem no tempo. 

Muitas dessas histórias surgiram lá mesmo na terra deles. Outras 

foram ouvidas dos portugueses, dos indonésios, dos chineses e 

de outras gentes que por lá passaram, mas ganharam o colorido 

do lugar. O contador de histórias timorense recebe um nome 

muito especial, Lia Nai, que significa Senhor da Palavra. Palavra 

que encanta e que reúne as crianças, fazendo brilhar seus olhos 

nas noites da Terra do Sol Nascente.

Sobre o autor

Geraldo Costa, escritor, pedagogo e analista social, trabalhou 

em escola de Ensino Fundamental. Há tempos, atua na 

formação de educadores. Uma das coisas de que mais gostava 

de fazer na escola (como estudante e como professor) era 

saborear bons livros e trocar ideias sobre eles com os amigos. 

Adora contar e escrever histórias, e ouvi-las também. No livro 

estão algumas que ouviu numa terra bem distante do Brasil.

Sobre o ilustrador

Designer gráfico, ilustrador e escritor, Mauricio Negro nasceu 

em São Paulo. Tem afinidade com temas étnicos, ancestrais, 

mitológicos, ambientais, fantásticos e ligados à diversidade 

cultural brasileira. Participou de diversas exposições e catálogos 

nacionais e internacionais. Combina técnicas mistas e recursos 

alternativos relacionados ao assunto das obras que ilustra.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta

Em A Ilha do Crocodilo, o leitor adolescente se deparará 

com realidades muito diferentes da sua, trazidas de um 

tempo longínquo, o tempo das lendas, e de um país muito 

distante, quase do outro lado do mundo. De forma agradável 
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e divertida, terá a oportunidade de entrar em contato com 

outra cultura, ampliar o seu vocabulário e desenvolver 

criticidade e gosto pela leitura, já que os textos do premiado 

autor Geraldo Costa fluem por uma narrativa leve e cheia de 

aventura. O jovem leitor também perceberá a importância de 

contar histórias como forma de passar a cultura de um país ou 

de um povo de uma geração a outra, e, assim, estará apto para 

compreender a importância de contar as suas próprias histórias, 

da comunidade em que vive, do povo de que faz parte.

3. Informações que relacionam a obra aos seus 

respectivos temas, categoria e gênero literário

É do Timor-Leste, um dos mais jovens países do mundo, que 

vêm os contos e as lendas reunidos em A Ilha do Crocodilo. 

Essas narrativas da tradição oral foram ouvidas e recontadas 

pelo escritor, pedagogo e analista social Geraldo Costa, que 

há muitos anos atua na formação de educadores. Ele soube 

conservar a fluência e a simplicidade da linguagem oral, 

incorporando alguns termos regionais que enriquecem a 

língua portuguesa.

Esses contos mostram costumes, crenças e valores dos 

timorenses e apresentam paisagens, plantas e animais, o que 

contribui para mostrar o mundo como um lugar de convívio 

e possibilita reflexões sobre os temas “O mundo natural e 

social” e “Encontros com a diferença”.

Além de permitir conhecer as peculiaridades políticas, 

econômicas, sociais e culturais do Timor-Leste, A Ilha do 

Crocodilo favorece o letramento literário de estudantes do 6o 

e 7o anos do Ensino Fundamental, em especial por mostrar 

a língua portuguesa em funcionamento em uma realidade 

diferente da brasileira. Das competências específicas de 

Linguagens descritas na Base Nacional Comum Curricular, A 

Ilha do Crocodilo, por propiciar uma rica viagem pela cultura 

timorense, auxilia no desafio de “compreender as linguagens 

como construção humana, histórica, social e cultural, de 

natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as 

como formas de significação da realidade e expressão de 

subjetividades e identidades sociais e culturais”.
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4. Subsídios e orientações

Este livro contribui para a formação leitora do jovem nas 

práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, 

em especial o artístico-literário, descritos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), no que se refere principalmente às 

seguintes habilidades:

• (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo nesses textos formas 

de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de sua produção.

• (EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento 

de leitura/recepção de obras literárias/manifestações 

artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos 

de contação de histórias, de leituras dramáticas, de 

apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 

redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 

música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética e afetiva e justificando 

suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas 

de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e 

podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), 

playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, 

fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, video-

minuto, dentre outras possibilidades de práticas de 

apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

• (EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, 

as diferentes formas de composição próprias de cada 

gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem 

do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica 

de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos 

personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos 

tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

Você sabe o que é slam? É um 
gênero de poesia criado em 
1980, nos Estados Unidos, 

enquanto a cultura do hip-hop 
tomava forma. Os poemas são 
falados no ritmo das palavras, 

e os seus autores podem fazer 
performances. Os slams têm sido 

utilizados para expressão de 
grupos que sofrem discriminação, 
como mulheres, negros, lésbicas, 
gays e moradores das periferias 

em geral. Os campeonatos de 
slams também são conhecidos 

como “batalhas de versos”. 
Que tal se aprofundar nesse 

gênero e verificar se os alunos o 
conhecem?
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enunciação e das variedades linguísticas (no discurso 

direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o 

foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa 

nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes 

do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização 

dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico 

e psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, 

de personagens em discurso direto e indireto), do uso de 

pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e 

processos figurativos e do uso de recursos linguístico- 

-gramaticais próprios a cada gênero narrativo.

• (EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela 

leitura de livros de literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a textos que rompam 

com seu universo de expectativas, que representem um 

desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a 

temática e nas orientações dadas pelo professor.

• (EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação 

de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de 

aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, 

dentre outros, indicando as rubricas para caracterização 

do cenário, do espaço, do tempo; explicitando a 

caracterização física e psicológica dos personagens e 

dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando 

as marcas de variação linguística (dialetos, registros e 

jargões) e retextualizando o tratamento da temática.

• (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de 

planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 

e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações 

da situação de produção — o leitor pretendido, o suporte, 

o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. — e 

considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança 

próprias ao texto literário.
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• (EF69LP52) Representar cenas ou textos dramáticos, 

considerando, na caracterização dos personagens, 

os aspectos linguísticos e paralinguísticos das falas 

(timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e 

expressividade, variedades e registros linguísticos), os 

gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino 

e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas pelo 

autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração 

dos modos de interpretação.

• (EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos — 

como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; 

crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras 

orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) 

de livros de maior extensão, como romances, narrativas 

de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-

juvenil —, contar/recontar histórias tanto da tradição 

oral (causos, contos de esperteza, contos de animais, 

contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre 

outros) quanto da tradição literária escrita, expressando 

a compreensão e interpretação do texto por meio de 

uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o 

ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados 

tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-

-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações 

etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja 

para análise posterior, seja para produção de audiobooks 

de textos literários diversos ou de podcasts de leituras 

dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou 

declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto 

de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), 

empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, 

como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de gestualidade e pantomima 

que convenham ao gênero poético e à situação de 

compartilhamento em questão.



• (EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e 

normas da norma-padrão em situações de fala e escrita 

nas quais ela deve ser usada.

• (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender 

— selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes —, romances 

infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas 

brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, 

histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre 

e fixa (como sonetos e cordéis), videopoemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o 

texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, 

temas, autores.

• (EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, 

narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, 

dentre outros, que utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando os elementos da 

estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais 

como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, 

utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos 

passados, empregando conhecimentos sobre diferentes 

modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos 

direto e indireto.

• (EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão 

referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros 

recursos expressivos adequados ao gênero textual.
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PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA

Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura

A contação de histórias e a origem do conto

Geraldo Costa nos fala, na apresentação de seu livro, que as 

histórias, antes de serem escritas por ele, foram contadas 

pelo povo de Timor-Leste, oralmente. O conto escrito, como o 

conhecemos hoje, teve sua origem na transcrição de contos orais. 

Foi um passo para os autores começarem a inventar suas próprias 

histórias escritas, a não mais transcrever o que escutavam. 

Contar histórias é uma atividade muito antiga, e talvez 

não seja exagero afirmar que o ato de contar histórias tenha 

surgido com o próprio ser humano se reunindo em grupos 

para sobreviver. Reunidos, uns narravam aos outros o que 

acontecia durante o dia, e assim, aos poucos, as histórias 

ultrapassaram o âmbito dos assuntos diários, tentando 

explicar eventos naturais como chuvas, secas, origem do dia 

e da noite. Quando surge a escrita, cria-se a possibilidade de 

registro do que antes era só falado. 

Esse é um resumo de um processo muito longo, com várias 

etapas e, nesse meio-tempo, é claro, muitas histórias orais se 

perderam ou se transformaram.

No século XIV dá-se outra transição. Se o conto transmitido 

ganhará o registro escrito, agora vai afirmando sua categoria 

estética. [...] 

[...] Se o século XVIII exibe um La Fontaine, exímio 

em contar fábulas, no século XIX o conto se desenvolve 

estimulado pelo apego à cultura medieval, pela pesquisa 

do popular e do folclórico, pela acentuada expansão da 

imprensa, que permite a publicação dos contos nas inúmeras 
Retrato do francês Jean de la Fontaine 

(1621-1695), fabulista e poeta. 
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revistas e jornais. Este é o momento da criação do conto 

moderno quando, ao lado de um Grimm que registra contos e 

inicia o seu estudo comparado, um Edgar Allan Poe se afirma 

enquanto contista e teórico do conto.

Portanto, enquanto a força do contar estórias se faz, 

permanecendo, necessária e vigorosa, através dos séculos, 

paralelamente uma outra história se monta: a que tenta 

explicitar a história destas estórias, problematizando 

a questão deste modo de narrar — um modo de narrar 

caracterizado, em princípio, pela própria natureza desta 

narrativa: a de simplesmente contar estórias (GOTLIB, 2000, 

p. 7-8).

Contar histórias é uma habilidade que tem acompanhado 

o ser humano, importante para a socialização, a passagem de 

conhecimento e a sobrevivência da tradição. Mas, atualmente, 

essa prática parece estar se perdendo. Embora ainda haja 

famílias que se reúnem em volta da mesa para almoçar ou 

jantar, contando acontecimentos do dia, ou ao redor de seus 

membros mais idosos, para escutar histórias antigas, muitas 

perderam esse hábito. Em aldeias indígenas, contar histórias 

ainda é muito comum; é o modo de os mais velhos passarem 

aos mais novos as tradições.

Josse Fares e Paulo Nunes (2011) falam sobre a 

necessidade de a escola retomar essa prática da oralidade.

A defesa pela retomada de uma atitude oral cotidiana na 

didática da sala de aula de hoje, a nosso ver, contempla 

diversos desejos. O primeiro, e decisivo, é a necessidade 

de reinterpretação de uma forma de transmissão de 

conhecimento que o passado histórico nos proporcionou. 

Dizer um texto em voz alta, de certo modo, é a recuperação 

da técnica que aedos, jograis e menestréis nos legaram. 

Pergunta-se, quem não gosta de ouvir histórias? Quem 

se isenta de escutar alguém que tem na manga da camisa 

um intrigante enredo a socializar? Mesmo nossas crianças 

Jacob Grimm (1765-1863) e  
Wilhelm Grimm (1786-1859).

Jacob Grimm (1765-1863) e 
Wilhelm Grimm (1786-1859), 

conhecidos como os irmãos 
Grimm, eram filólogos, folcloristas 

e estudiosos da mitologia 
germânica. Eles se empenharam 

em estudar a autêntica língua 
alemã e, para isso, foram 

buscar as possíveis invariantes 
linguísticas desse idioma nas 

narrativas, lendas e sagas que 
permaneciam vivas, transmitidas 

pela tradição oral alemã. 
Procederam a coleta, a transcrição 

e a reescrita dessas histórias.
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e adolescentes — tão acostumados à hipnose virtual das 

maquininhas — extasiam-se ante um belo poema e um conto 

bem contado.

[...]

Precisamos, à moda de nossos avós índios e nossos pais 

caboclos, acalentar o sonho de crianças e jovens, contando- 

-lhes histórias de tempos imemoriais, em que plantas e animais 

ensinavam ao homem o que este desejava aprender; tempos 

em que o homem e a natureza faziam par, eram desdobramento 

de um mesmo corpo. As artimanhas do imaginário contribuirão, 

assim, para redesenhar o contorno de gerações presentes e 

futuras, preparando o terreno para o plantio do texto escrito 

(FARES; NUNES, 2011, p. 113-115).

A Ilha do Crocodilo é uma ótima oportunidade para os 

alunos conhecerem “histórias de tempos imemoriais”. A 

leitura dos contos possibilitará que eles entrem em contato 

com bichos que falam e seres humanos em harmonia com 

a natureza, além de mergulhar em histórias de um povo 

distante geograficamente e pertencente a outra cultura 

falante do português, ampliando assim seu repertório cultural.

Referências bibliográficas

FARES, Josse; NUNES, Paulo. Abre-te, sésamo! Ou por uma poética 

da oralidade. In: EVANGELISTA, Aracy Alves Martins; BRANDÃO, 

Heliana Maria Brina; MACHADO, Maria Zélia Versiani (Org.). A 

escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. 

ed., 3. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

GOTLIB, Nádia Battella. Teoria do conto. 10. ed. São Paulo: Ática, 

2000.

Atividades 

As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar 

diversas situações de leitura da obra objetivando a fruição 

literária, bem como o desenvolvimento de competências 

específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de 
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linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de 

estudo e pesquisa e do artístico-literário. 

• A Ilha do Crocodilo, como o subtítulo do livro nos informa, 

traz contos e lendas do Timor-Leste. Os alunos podem 

não saber muito bem onde fica esse país; orientá-los 

a localizá-lo em um mapa-múndi ou em um globo. Nas 

páginas 36 e 37 do livro, há um mapa do Timor-Leste; 

pedir que observem esse mapa também. Em seguida, pedir 

que leiam o texto de quarta capa do livro, que informa 

que as histórias encontradas nele têm sido contadas 

oralmente, há muito tempo, passando de pai para filho, 

e foram registradas pelo autor neste livro, para que 

pessoas que não tenham a oportunidade de viajar para 

o Timor-Leste e escutar as histórias lá tenham acesso a 

elas. Ler em seguida com os alunos a apresentação do 

livro, “Ouvir e contar histórias”, na qual o autor aprofunda 

a questão da importância da contação de história para o 

povo timorense. Nesse texto, Geraldo diz que gosta muito 

de ouvir e contar histórias, e por isso se interessou pelas 

histórias do povo que mora no Timor-Leste, recontando 

algumas do seu jeito. É importante enfatizar que isso 

quer dizer que, ao recontar essas histórias, o autor fez 

modificações que acontecem quando se passa do texto 

oral para o texto escrito. Comentar a história do gênero 

conto, que começou como um gênero oral e, com o tempo, 

se transformou em um gênero escrito. Perguntar aos 

alunos se eles gostam de ouvir e/ou de contar histórias 

e que tipo de histórias eles preferem. (Habilidades de 

referência: EF67LP28, EF69LP49 e EF69LP53.)

• Propor uma atividade aos alunos para que eles percebam 

a complexidade de transpor um texto do oral para o 

escrito. Contar uma história para eles (pode ser uma 

história inventada por você ou uma da tradição popular) 

e pedir que a escrevam em seguida, e então leiam o que 

escreveram. A turma deve perceber que as histórias 

ficaram parecidas, mas não iguais. Isso porque cada 
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aluno reteve da história o que achou mais importante 

e passou isso para o papel, com suas próprias palavras. 

Vale enfatizar que, ao transpor um texto do oral para 

o escrito, os alunos podem manter algumas marcas 

da oralidade, mas devem respeitar a norma-padrão da 

língua portuguesa. A norma-padrão pode ser quebrada 

principalmente nos diálogos, que devem passar a ideia 

de oralidade. (Habilidades de referência: EF69LP56 e 

EF67LP36.)

• Orientar os alunos a fazerem cartões com anotações 

dos trechos que acharam mais importantes do livro, 

para depois elaborarem um resumo ou resenha do texto 

lido (com ou sem comentário/análise), como forma de 

possibilitar uma maior compreensão do texto e um 

posicionamento sobre o que foi lido. Pode-se marcar 

um dia, depois da conversa sobre o livro, para que eles 

entreguem os textos.

2. Material de apoio pós-leitura

Os textos deste livro são contos escritos, que foram trazidos 

da forma oral para a escrita. O autor adaptou o texto falado 

para um gênero muito conhecido e apreciado atualmente. A 

narrativa curta é um bom modo de se familiarizar com a leitura 

literária e a fruição de textos, porque é porta de entrada para a 

leitura de livros literários mais extensos e mais complexos.

O conto

Costuma-se dizer que o conto é uma narrativa menos extensa 

que o romance, mas com algumas características em comum. 

Essa definição é uma simplificação da real complexidade 

desse gênero, que começou como gênero oral e se tornou um 

gênero escrito.

A história do conto, nas suas linhas mais gerais, pode 

se esboçar a partir do critério de invenção, que foi se 

desenvolvendo [ao longo do tempo]. Antes, a criação do 

conto e sua transmissão era oral. Depois, seu registro escrito. 
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E posteriormente, a criação por escrito de contos, quando o 

narrador assumiu esta função: de contador-criador-escritor 

de contos, afirmando, então, o seu caráter literário.

A voz do contador, seja oral ou escrita, sempre pode 

interferir no seu discurso. Há todo um repertório no modo de 

contar e nos detalhes do modo como se conta — entonação de 

voz, gestos, olhares, ou mesmo algumas palavras e sugestões 

—, que é passível de ser elaborado pelo contador, neste 

trabalho de contar e manter a atenção de seu auditório.

Estes recursos criativos também podem ser na passagem 

do conto oral para o escrito, ou seja, no registro dos contos 

orais: qualquer mudança que ocorra, por pequena que seja, 

interfere no conjunto da narrativa. Mas esta voz que fala 

ou escreve só se afirma enquanto contista quando existe 

um resultado de ordem estética, ou seja: quando consegue 

construir um conto que ressalte os seus próprios valores 

enquanto conto, nesta que já é, a esta altura, a arte do conto, 

do conto literário. Por isso, nem todo contador de estórias é 

um contista. 

Estes embriões do que pode ser uma arte só se 

consolidam mesmo numa obra estética quando a voz do 

contador ou registrador se transforma numa voz de narrador: 

o narrador é uma criação da pessoa, escritor; é já “ficção 

de uma voz”, na feliz expressão de Raúl Castagnino, que, 

aparecendo ou mais ou menos, de todo modo dirige a 

elaboração desta narrativa que é o conto (GOTLIB, 2000, 

p. 13-14).

Se a extensão do texto está no centro da questão, qual 

ela deve ser para que um texto seja considerado conto? Qual 

é a fronteira entre o conto, a novela e o romance? A menor 

extensão é um modo de causar mais impacto? A seguir são 

apresentadas algumas reflexões sobre essa questão:

O conto é uma forma breve. Esta afirmação, que aparece toda 

vez em que se tenta definir o conto, nos leva a um conhecido 

ditado: “No conto não deve sobrar nada, assim como no 

romance não deve faltar nada”.

Para ver as características de 
um bom conto em ação, vale a 
pena conhecer a obra de João 

Anzanello Carrascoza (1962–), um 
dos mais consagrados autores 

contemporâneos brasileiros. 
Carrascoza nasceu em Cravinhos, 

cidade do interior de São Paulo.

Professor, que tal escrever o 
ditado destacado na lousa, antes 
de começar o estudo do livro com 
os alunos? Não fale nada, veja se 
alguém irá comentá-lo. Essa frase 

pode ser um ótimo começo para 
discutir algumas características 

do gênero conto.
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Para Alceu Amoroso Lima, numa conferência que fez 

sobre o conto na Academia Brasileira de Letras, em 1956, o 

conto é: uma obra de ficção; uma obra de ficção em prosa; 

uma obra curta de ficção em prosa. E completa:

“O tamanho, portanto, representa um dos sinais 

característicos de sua diferenciação. Podemos mesmo dizer 

que o elemento quantitativo é o mais objetivo dos seus 

caracteres. O romance é uma narrativa longa. A novela é uma 

narrativa média. O conto é uma narrativa curta. O critério 

pode ser muito empírico, mas é muito verdadeiro. É o único 

realmente positivo.”

[...]

No entanto, mesmo com Poe, a questão não era 

propriamente e tão simplesmente a do tamanho. [...] A 

questão não é “ser ou não ser breve”. A questão é “provocar 

ou não maior impacto no leitor”.

Neste caso, o conto pode ter até uma forma mais 

desenvolvida de ação, isto é, um enredo formado de dois 

ou mais episódios. Se assim for, suas ações, no entanto, 

são independentes, enquanto no romance dependem 

intrinsecamente do que vem antes e depois. O conto é, 

pois, conto, quando as ações são apresentadas de um modo 

diferente das apresentadas no romance: ou porque a ação 

é inerentemente curta, ou porque o autor escolheu omitir 

algumas de suas partes. A base diferencial do conto é, pois, 

a contração: o contista condensa a matéria para apresentar 

os seus melhores momentos. Pode haver o caso de uma ação 

longa ser curta no modo de narrar, ou então ocorrer o inverso. 

Daí a conclusão a que chega Norman Friedman: “um conto 

é curto porque, mesmo tendo uma ação longa a mostrar, 

sua ação é melhor mostrada numa forma contraída ou numa 

escala de proporção contraída” (p. 134). Para tanto, mobiliza 

alguns recursos favoráveis a este intento de seleção, 

mediante omissão, expansão, contração e pontos de vista.

O que não se pode afirmar é que uma estória é curta porque 

tem um certo número de palavras ou porque enfoca mais o 

clímax que o desenvolvimento da ação.
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O que podemos considerar, afirma Norman Friedman, é 

como e por que tais recursos acontecem e os modos vários 

de responder a estas questões, de acordo com as possíveis 

combinações de tais elementos narrativos. Ou seja: de como 

aparecem tais combinações em cada conto (GOTLIB, 2000, 

p. 63-65).

Elementos da narrativa 

A leitura do texto literário deve ser, antes de tudo, para 

a fruição. Mas na escola todos sabem da necessidade de 

trabalhar a leitura para que os alunos entendam os mecanismos 

de construção dos textos e fiquem familiarizados com sua 

estrutura, para poderem produzir seus próprios textos.

A Ilha do Crocodilo possui dez contos. De acordo com 

Cândida Vilares Gancho, em Como analisar narrativas, no 

conto, assim como no romance e na novela, “o narrador é o 

elemento organizador de todos os outros componentes, o 

intermediário entre o narrado (a história) e o autor, entre o 

narrado e o leitor” (GANCHO, 2001, p. 9). 

No livro de Geraldo Costa, é esse narrador próximo do 

contador de história que está passando a experiência da 

oralidade para o papel. É importante destacar o papel do 

narrador para os alunos e o fato de o narrador não ser o autor, 

mas “uma entidade da ficção, isto é, uma criação linguística do 

autor, e portanto só existe no texto” (p. 29). O narrador pode 

ser na terceira pessoa ou na primeira pessoa; neste caso mais 

conhecido como narrador-personagem. 

Os outros elementos importantes da narrativa são: 

o enredo, os personagens, o espaço e o tempo. Analisar 

todos esses elementos no conto é mais fácil que no 

romance. É importante que os alunos entendam que esses 

elementos compõem as narrativas, e uma história bem 

contada é aquela em que o autor sabe empregar, para os 

seus objetivos, muito bem esses elementos. 

FOCO NARRATIVO

Na elaboração do texto narrativo, o primeiro elemento 

a ser considerado é o narrador, pois é dele o papel mais 

importante: o de contar a história.

É importante destacar para os 
alunos o caráter de fruição da 

literatura. Antes de estudar 
características de gênero e 

estrutura textual, estabelecer 
o hábito de formar uma roda 

de conversa para falar sobre o 
livro: o que os alunos gostaram, 

como se sentiram depois da 
leitura etc. é fundamental 

para ressaltar esse aspecto. 
Incentive os alunos a criarem 
espaços para compartilharem 

indicações de livros e 
impressões sobre suas leituras.
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O narrador conta a história sob o ponto de vista (foco 

narrativo) escolhido pelo autor. A escolha do tipo de narrador 

é fundamental, pois altera o modo como a narração é 

interpretada pelo leitor.

[...]

Narrador em primeira pessoa

O narrador em primeira pessoa pode apresentar-se como 

narrador protagonista ou narrador testemunha.

Os personagens principais ou centrais, de acordo com o 

papel que exercem na narrativa, podem receber o rótulo de 

protagonista ou antagonista. O protagonista representa o 

polo da trama em torno do qual se desenvolve a narrativa. 

O antagonista, por sua vez, é aquele que se opõe ao 

protagonista, representando o outro polo.

Narrador protagonista

O narrador é o protagonista da ação ao contar, em primeira 

pessoa, fatos relacionados a ele mesmo, registrando suas 

percepções, seus sentimentos e seus pensamentos. [...]

Narrador testemunha

O narrador é um personagem secundário que relata, em 

primeira pessoa e de acordo com sua perspectiva, fatos 

ocorridos com o(s) protagonista(s) da história. Ele só 

narra o que presencia, sem penetrar na consciência do(s) 

personagem(ns). [...]

Narrador em terceira pessoa

O narrador em terceira pessoa conta a história sem, no 

entanto, participar dos acontecimentos. Pode apresentar-se 

como narrador onisciente ou narrador observador.

Narrador onisciente

O narrador é uma testemunha invisível, capaz de não só 

relatar os acontecimentos como também traduzir o que se 

passa internamente com os personagens (o que pensam 

e sentem). É como se o narrador estivesse em todos os 

lugares e tempos (passado, presente e futuro), captando os 
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conteúdos mental e sentimental dos personagens, mesmo 

que estes não os explicitem. [...]

Narrador observador

Esse tipo de narrador relata a história como mero observador 

dos fatos, sem penetrar no íntimo dos personagens.

[...]

PERSONAGEM

Os seres que fazem parte de uma narrativa são chamados 

de personagens. São seres ficcionais, cujas características 

físicas e psicológicas são mais ou menos exploradas 

conforme o gênero, a história e o ponto de vista 

desenvolvidos pelo autor.

Quando apresentados com base em um viés psicológico, 

geralmente são esmiuçados por um narrador onisciente 

que expõe os conflitos internos, os traços de personalidade 

mais marcantes e a trama de pensamentos. Nesse caso, 

as características físicas escolhidas para o personagem 

(aparência, atributos corpóreos, fisionomia etc.) podem 

representar seus processos emocionais, simbolizando os 

fenômenos psíquicos. Essa coerência confere ao personagem 

a verossimilhança, qualidade fundamental que valida a 

credibilidade do texto. Já quando os personagens não 

ganham profundidade psicológica, tendem a representar 

tipos sociais, personificando estereótipos, como o de herói, 

vilão, justiceiro, rico, pobre, corrupto, avarento, entre outros.

Para alcançar a verossimilhança na caracterização do 

personagem, o autor precisa conhecê-lo profundamente 

(sua história, seus traços físicos e psicológicos), bem como as 

pessoas mais próximas dele, como seus familiares e amigos. Só 

assim realizará o recorte necessário da narrativa, transmitindo 

ao leitor uma coerência de comportamento do personagem, 

como se ele existisse antes e depois do fato narrado.

Construção do personagem

O autor de uma narrativa constrói alguns traços psicológicos 

do personagem, os quais servirão de motivação para 
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suas ações. Além da verossimilhança, outros fatores são 

importantes, como a atribuição de peculiaridades e hábitos 

ao personagem, como roer unhas, fumar excessivamente, 

comer demais, ler muitos livros, entre outros, que podem 

indicar medos, inseguranças e desejos dos seres fictícios. 

Tais particularidades fazem que os leitores ou ouvintes se 

identifiquem com os personagens e deixam a história ainda 

mais interessante.

[...]

TEMPO

O tempo transcorrido de um acontecimento dentro de uma 

história pode ser de algumas horas, dias ou anos. Não há 

regras para o período entre o início e o fim da história; 

apenas é importante ter o cuidado de não confundir o tempo 

em que se passa a narrativa com o tempo real em que a obra 

foi escrita ou publicada.

Há o tempo cronológico (o do relógio propriamente dito) 

e o psicológico (a sensação que cada personagem tem da 

passagem do tempo).

O autor de uma narrativa pode empregar o tempo 

psicológico para revelar traços da personalidade do 

protagonista. Assim, o personagem recorre ao passado, por 

exemplo, para relembrar algum fato de sua vida, fundamental 

para seu comportamento atual.

[...]

ESPAÇO

O espaço em uma narração pode ser físico, se passando 

em uma casa, um restaurante, uma cidade, ou psicológico 

(espaço interior do personagem, seus pensamentos, 

vivências e emoções).

O espaço físico não é somente o lugar onde transcorre 

a ação, mas o ambiente que estabelece um clima para 

os acontecimentos a serem narrados. Aliado ao espaço 

psicológico — aspectos morais, emocionais e vivências do 

personagem —, estabelece a ambientação, a atmosfera para a 

narrativa.
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ENREDO

O enredo é a história da narrativa, o fio condutor resultante 

da relação entre os personagens e/ou entre um personagem 

e seu entorno — ou entre ele e seu próprio mundo interno —, 

em determinado espaço e tempo.

Caracteriza-se pela sequência de situações vividas, 

iniciando-se muitas vezes por uma apresentação dos fatos, 

convergindo para um momento máximo de complicação 

(clímax) e depois para um final (desfecho).

O texto narrativo pode possuir um conflito ou mais, 

estruturado por forças opostas, que pode ocorrer entre 

personagens, entre um personagem e um modo de vida ou 

até mesmo dentro de um personagem.

É a partir do conflito que o autor buscará o clímax, ponto 

alto da narração.

O enredo de uma narrativa pode variar em grau de 

complexidade, de acordo com a quantidade de fios narrativos 

presentes na história.

Gêneros mais curtos, como o conto, admitem enredos 

mais simples, caracterizados por uma sequência linear de 

acontecimentos dramáticos.

Gêneros como o romance e a novela, por sua vez, 

admitem uma estrutura narrativa mais complexa, em que 

dois ou mais fatos ocorrem paralelamente até que, em 

algum momento, os fios narrativos se cruzam, formando 

uma rede, uma trama (FTD SISTEMA DE ENSINO, 2008,  

p. 6-7, 13, 16-17).
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Atividades 

As atividades a seguir podem auxiliar o professor na reflexão 

após a leitura, com o objetivo de potencializar os efeitos 

da fruição literária, as competências específicas de Língua 

Portuguesa e diversas práticas de linguagem previstas na 

BNCC. 

• Depois da leitura, fazer uma roda de conversa com os 

alunos, para que eles comentem os contos que mais 

gostaram do livro e respondam a questões como: Vocês 

acharam alguma palavra difícil, que tiveram de procurar 

o significado no dicionário? Qual? E os nomes dos 

personagens? Acharam muito diferentes? Que tipo de 

história é narrada nos contos? Aparecem animais como 

personagens que falam? Em que outro gênero textual 

aparecem animais como personagens? (Na fábula.) 

Verificar se eles percebem que esses contos são histórias 

típicas do povo de Timor-Leste, passando valores dessa 

cultura por meio do discurso literário. (Habilidade de 

referência: EF69LP44.) 

• Orientar os alunos a abrirem no primeiro conto, “A espada 

de ouro”, para que, juntos, analisem a estrutura dele. Pedir 

a eles que identifiquem onde se passa a história (primeiro 

parágrafo do conto descreve o local), quando (“Há muito 

tempo”), quem são os personagens, quem narra (narrador 

em primeira ou em terceira pessoa), o que acontece na 

história (qual o principal conflito), se há diálogos e se o 

conto passa algum ensinamento (sim, o último parágrafo, 

o que acaba sendo um pouco característico das histórias 

orais). Por meio dessas perguntas, os alunos vão analisar 

os elementos principais de um texto narrativo: espaço, 

tempo, personagens, enredo e narrador. Comentar ainda 

que os textos são construídos por meio desses elementos  

e que devem ter começo, meio e fim. Comentar com eles 

que a descrição do espaço não deve necessariamente 

ser a primeira coisa a aparecer; isso depende do que se 

quer contar e o que se quer enfatizar no texto. Sugere-se 

a análise de mais um ou dois contos para que entendam 
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como um conto pode se estruturar. (Habilidade de 

referência: EF69LP47.)

• Propor aos alunos que escrevam um conto narrando 

as tentativas do povo da terra, do conto “A escada de 

bambu”, de reconstruir a escada para voltar a subir até 

o reino da lua. Eles devem escolher os personagens 

(podem ser novos personagens), se são bem-sucedidos 

ou não na tentativa de construir a escada (se sim, o que 

eles encontram lá), se será narrado em primeira ou em 

terceira pessoa, quantos anos depois do conto se passa 

a história e se terá algum ensinamento ao final. Deve-se 

reforçar com os alunos o caráter mais curto do texto e a 

questão do efeito que o texto curto tende a causar no 

leitor. Em dia predeterminado, os alunos podem ler suas 

histórias para turma e, caso queiram, compartilhá-las em 

um blog ou outro espaço digital, como redes sociais da 

escola. (Habilidades de referência: EF67LP30, EF69LP46 

e EF69LP51.)

• O crocodilo é uma das figuras mais importantes do Timor- 

-Leste. Ler com os alunos o último conto “A Ilha do 

Crocodilo”, que explica o motivo disso. Esse conto explica 

a origem da ilha do Timor-Leste. Há muitos textos da 

tradição popular e oral que explicam a origem dos povos, 

fenômenos naturais, entre outros. Muitos contos da 

tradição indígena e africana têm essa característica, como 

o conto indígena que explica a origem da mandioca, por 

exemplo. Dividir a turma em dois grupos de pesquisa; um 
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ficará responsável pelos contos da tradição indígena e o 

outro pelos contos da tradição africana. Depois de feita 

a pesquisa, cada grupo deve escolher três contos para 

compartilhar a história com a turma e um para encenar 

na sala de aula. É importante marcar um dia para a 

entrega dos textos e outro para a encenação. Sugere-se 

acompanhar a elaboração do texto da peça e ajudá-los no 

que for preciso, vendo a possibilidade da publicação dos 

textos dos alunos em uma plataforma digital. Ajudá-los a 

revisar os textos e a melhorar a escrita, se for necessário, 

enfatizando a necessidade da coesão, da coerência, de 

o texto ter começo, meio e fim, de os diálogos serem 

verossímeis e da escrita na norma-padrão. (Habilidades de 

referência: EF69LP50 e EF69LP52.)
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PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE

Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou 

áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na 

obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

Timor-Leste: breve história e economia

Se nos contos do livro aparece um Timor-Leste agrário, essa 

não é a realidade do país hoje. O Timor-Leste conseguiu 

sua independência da Indonésia em 1999. Antes, tinha sido 

colônia de Portugal de 1859 a 1975, quando conseguiu sua 

independência pela primeira vez. Porém, no mesmo ano, poucos 

dias depois, foi invadido pela Indonésia, que detém até hoje 

o poder político de Timor Oriental (Oeste). De 1975 a 1999, a 

Indonésia combateu com violência a resistência que encontrou, 

sendo estimadas mais de 200 mil mortes durante esse período.

Por causa desse período de colonização portuguesa, 

Timor-Leste é um dos países que fazem parte da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

Hoje produz principalmente café, petróleo e gás natural, e 

tem uma produção interna considerável de milho, batata, soja 

e cacau. Com a recente independência e depois de anos de 

guerrilhas, Timor-Leste ainda passa por dificuldades por falta 

de infraestrutura, mas o governo tem tentado fazer melhorias 

nessa área.

A leitura dos contos do livro A Ilha do Crocodilo revela uma 

sociedade que se baseia na agricultura e na criação de bichos e 

que, às vezes, tem de se locomover à procura de água e alimento.

O tempo desses contos é o tempo mítico, o tempo das 

lendas, que não se consegue precisar; mas, apesar disso, 

percebe-se no texto as características da antiga sociedade 

do Timor-Leste no que se refere a sua economia — em dois 

contos, aparece plantação de arroz (“O tesouro de Kaibosi” 

e “A mulher do pombo”); em outro, fabrica-se vinho caseiro 

(“Lakuwatu e o rei dos morcegos”); e há ainda um menino 

que quer ser caçador (“Lakulekoi e os animais”). É importante 

observar se os alunos perceberam nos textos outros aspectos 

da economia do Timor-Leste. De maneira geral, antigamente, 

a economia desse país era baseada na agricultura e na caça.

Bandeira do Timor-Leste.

Professor, para aprofundar a 
pesquisa sobre o Timor-Leste, 

você pode entrar no site oficial 
desse país: <http://timor-leste.

gov.tl/>.

Os países que fazem parte 
da CPLP são: Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Guiné Equatorial, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste. O site da CPLP é: 

<https://www.cplp.org/>.
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Atividades 

Atividade a seguir utiliza as seguintes habilidades da 

BNCC: “(EF06GE06) Identificar as características das 

paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir 

do desenvolvimento da agropecuária e do processo de 

industrialização”, “(EF06GE07) Explicar as mudanças na 

interação humana com a natureza a partir do surgimento 

das cidades” e “(EF06GE01) Comparar modificações das 

paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares 

em diferentes tempos”.

• Em uma roda de conversa, pedir aos alunos que comentem 

as características da economia timorense antiga que 

perceberam nos contos, como o fato de eles plantarem 

arroz, por exemplo. Depois, organizá-los em grupos e 

orientá-los a pesquisar as características da economia do 

Timor-Leste atual, levantando uma lista das principais 

atividades econômicas do país e as características 

geográficas. Escrever as seguintes perguntas na lousa, 

para orientá-los: Qual é a base da economia local hoje? 

Eles ainda se dedicam à plantação de arroz? Eles criam 

animais para abate? É um país que modificou sua 

paisagem? Os grupos devem selecionar fotografias para 

compartilhá-las com os colegas e fazer uma apresentação 

dinâmica e rápida. Em seguida, abrir espaço para um 

debate sobre as modificações que o ser humano faz 

sobre o meio em que vive ao longo do tempo, conforme 

a população vai crescendo e precisa de mais espaço e 

alimento. Eles podem observar, a partir da pesquisa, que 

isso aconteceu no Timor-Leste.

Geografia
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Competências trabalhadas:  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações 

confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 

pontos de vista e decisões comuns que respeitem 

e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento ético em relação ao 

cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. (Geral)

• Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a 

interação sociedade/natureza e exercitar o interesse e 

o espírito de investigação e de resolução de problemas. 

(Específica de Geografia)

Atividade a seguir utiliza as seguintes habilidades: 

“(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas 

das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras 

de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas 

e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a 

ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas 

artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, 

a capacidade de simbolizar e o repertório imagético”, 

“(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia, performance etc.)”, “(EF69AR06) Desenvolver 

processos de criação em artes visuais, com base em temas 

ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e 

colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos 

e recursos convencionais, alternativos e digitais” e 

“(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, 

proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos 

de criação nas suas produções visuais”. 

• Pedir aos alunos que observem atentamente as 

ilustrações criadas por Mauricio Negro para este livro. Em 

muitas ilustrações, percebem-se os detalhes nos tecidos 

das roupas dos personagens e, inclusive, uma ilustração 

(p. 65) é a representação de um padrão de tecido.  

Arte
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Isso não é à toa. No Timor-Leste produzem-se tais, 

um tecido tradicional do país e muito importante 

culturalmente. Ler o trecho a seguir para os alunos de 

modo que eles compreendam a importância desse tipo de 

tecido para o povo timorense: 

O significado dos têxteis 

Os têxteis de Timor, tal como nas outras sociedades da 

Indonésia, têm um papel muito importante nos rituais das 

comunidades, e, ao serem criados por grupos de etnias 

diferentes, podem distinguir-se uns dos outros, quer em 

estilo e nas técnicas utilizadas, quer no seu significado 

cultural.

Os têxteis que saem dos teares não são destinados 

prioritariamente a serem usados, exceto quando já estão 

gastos ou quando de cerimônias que celebram as várias 

fases da vida de um indivíduo: apresentação de um recém-

-nascido, dia de iniciação na caça de um jovem guerreiro, 

casamento, enterro, etc.; ou em certos rituais que se 

prendem com as tradições do grupo: inauguração de uma 

casa, etc. 

Em todas estas cerimônias está implicado o indivíduo, 

a linhagem, a família e a etnia ou grupo em que ele se 

encontra inserido, e é aqui que os têxteis ganham uma 

importância relevante, como produtos de troca nas relações 

sociais e econômicas, assegurando a sobrevivência da 

linhagem e do grupo.

PORTAL SÃO FRANCISCO. Cultura do Timor-Leste. Disponível em: 
<https://www.portalsaofrancisco.com.br/turismo/cultura-do-timor-

leste>. Acesso em: 16 maio 2018.

Na cultura timorense, a arte têxtil tem um significado 

cerimonial para os indivíduos. A arte produzida em tecido 

é tão importante quanto as produzidas em telas, vasos, 

esculturas, tapeçarias, sendo o tecido apenas outro material 

por meio do qual se pode expressar. Inspirados pelo padrão 

criado por Mauricio Negro na página 65, orientar os alunos a 

criarem em papel um padrão para tecido que tenha significado 

Crianças timorenses vestidas com 
roupas tradicionais (2012).

Tais empilhados.
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pessoal para eles, com elementos e cores que passem uma 

mensagem. Em dia combinado, os alunos podem se organizar 

em uma roda de conversa para apresentarem seus trabalhos, 

explicando para a turma o significado dos elementos que 

utilizaram nos trabalhos. 

Competências trabalhadas:  

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também participar de 

práticas diversificadas da produção artístico-cultural. (Geral)

• Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas 

e produções artísticas e culturais do seu entorno social, 

dos povos indígenas, das comunidades tradicionais 

brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos 

e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno 

cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos 

e dialogar com as diversidades. (Específica de Arte)

Projeto interdisciplinar

Um livro sempre permite múltiplas leituras e abordagens 

multidisciplinares e transdisciplinares. 

No texto “Ouvir e contar histórias”, Geraldo Costa 

registra seu gosto por “ouvir e contar histórias” e aponta as 

origens das narrativas apresentadas no livro: algumas eram 

dali mesmo, do Timor-Leste; outras foram narradas pelos 

portugueses; outras ainda foram contadas por outros povos, 

como os indonésios e os chineses. Também nós, brasileiros, 

temos várias histórias que fazem parte de nosso imaginário. 

O projeto A arte de contar histórias propõe aos alunos que 

deem asas à imaginação e experimentem o gosto de contar 

histórias e prender a atenção de seus ouvintes.

1 Apresentar aos alunos alguns livros que reúnem narrativas 

populares da tradição luso-brasileira, por exemplo, os Contos 

da carochinha, de Figueiredo Pimentel (Rio de Janeiro: Villa 

Rica, 2006); as Histórias de Tia Nastácia, de Monteiro Lobato 

(São Paulo: Globo, 2009); Histórias da velha Totônia, de José 

Lins do Rego (Rio de Janeiro: José Olympio, 2010).

Língua Portuguesa
História
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2 Selecionar algumas dessas histórias e lê-las, na sala de 

aula, com os alunos, procurando explorar certos aspectos da 

narrativa e mostrando-lhes a riqueza e o poder imaginativo 

que são características dessas histórias.

3 Sugerir aos alunos que leiam algumas das histórias desses 

(ou de outros) livros e que selecionem, após essa leitura, 

uma delas para estudá-la e prepará-la para contar aos 

demais colegas.

4 Conversar com cada aluno, auxiliando-o no processo de 

escolha da história a ser contada: qual o motivo da escolha; 

quais os momentos mais marcantes da narrativa etc. 

5 Convidar, se possível, um contador de histórias para contar 

histórias aos alunos, servindo de modelo a ser observado 

e seguido, assim como conversar com eles e auxiliá-los 

na preparação de sua apresentação, tirando as eventuais 

dúvidas que tiverem sobre esse processo.

6 Organizar um festival para que cada um dos alunos se 

apresente, contando a história que escolheu. Previamente, 

ensaiar os alunos em sala de aula. Solicitar a cada um que 

conte a história escolhida aos colegas, pedindo a eles que, 

em seguida, opinem sobre a leitura: Estava clara? Todos 

conseguiram compreendê-la? É preciso ler fazendo algum 

tipo de encenação para acompanhar a contação da história? 

O que pode ser aprimorado nessa apresentação?

7 Convidar a comunidade escolar e os familiares dos 

alunos para assistirem à apresentação, que poderá ser 

acompanhada de música e de outros efeitos imaginados 

pela turma.

8 Após a apresentação, discutir com os alunos, numa roda de 

conversa, todo o processo de preparo da apresentação, a 

avaliação do trabalho, as dificuldades, os momentos mais 

interessantes, mais divertidos etc.
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Competências trabalhadas nesse projeto:

• Utilizar diferentes linguagens — verbal (oral ou visual- 

-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora 

e digital —, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. (Geral)

• Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e 

multissemióticos que circulam em diferentes campos 

de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, 

fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos, e 

continuar aprendendo. (Específica de Língua Portuguesa)
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