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Material de apoio ao professor
Entre rios

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 Entre rios

autores Domingos Pellegrini, 

Índigo, Marcelino Freire, Márcio 

Souza, Maria José Silveira, Maria 

Valéria Rezende e Moacyr Scliar
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ilustrador Roger Mello
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA 

E GÊNERO

1. Contextualização dos autores e da obra

A obra

Entre rios reúne sete contos dos mais destacados ficcionistas 

contemporâneos brasileiros, que apresentam, como 

personagem ou cenário, rios das várias regiões do país, do 

Solimões ao São Francisco, do Tietê ao Guaíba. As histórias 

têm como tema memórias pessoais, política, encontros e 

desencontros, espaços míticos, costumes, amor, o impacto da 

construção de uma usina hidrelétrica e até uma lenda urbana.

Sobre os autores

Domingos Pellegrini (Londrina, PR, 1949) é escritor de 

contos, poesias, peças teatrais, romances e livros juvenis. 

Ganhou seis Prêmios Jabuti. Índigo (Campinas, SP, 1971), 

pseudônimo de Ana Cristina Ayer de Oliveira, tem mais de 20 

livros publicados. Em 2006 venceu o concurso Literatura para 

Todos (MEC) na categoria Conto. Marcelino Freire (Sertânia, 

PE, 1967) é um dos principais escritores surgidos nos anos 

1990. Ganhou o Prêmio Jabuti em 2006, na categoria Contos 

e Crônicas. Márcio Souza (Manaus, AM, 1946) escreveu 

romances, ensaios, textos teatrais, roteiros de cinema. Maria 

José Silveira (Jaraguá, GO, 1947) publicou cinco romances 

para adultos e 16 livros infantojuvenis. Maria Valéria 

Rezende (Santos, SP, 1942) escreve ficção e poesia, para 

adultos, jovens e crianças, além de livros sobre educação, 

história e sociologia. Moacyr Scliar (Porto Alegre, RS, 

1937-2011) é autor de 78 livros, em vários gêneros (conto, 

romance, ensaio, ficção juvenil). Foi membro da Academia 

Brasileira de Letras.

Sobre o ilustrador

Roger Mello é escritor, ilustrador e dramaturgo. Nasceu em 

Brasília, em 1965. Ilustrou mais de cem títulos, 22 deles 

de sua autoria. Formado em Design pela Escola Superior 
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de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (Esdi-Uerj), trabalhou com Ziraldo na Zappin. Foi 

agraciado nove vezes com o Prêmio Jabuti. Sua obra esteve 

em exposição individual na Biblioteca Internacional da 

Juventude, em Munique, Alemanha, de novembro de 2011 

a fevereiro de 2012. Em 2014, foi vencedor, na categoria 

ilustrador, do Prêmio Hans Christian Andersen, considerado o 

Nobel da literatura para crianças e jovens. Ele também assina 

o projeto gráfico do livro.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta

Entre rios proporciona aos estudantes a oportunidade 

de conhecer a sua terra com mais detalhes, bem como 

a riqueza de sua natureza e de sua cultura. São sete 

contos sobre os nossos rios e o povo que os utiliza e deles 

necessita para viver.

No convite à leitura presente no livro, a organizadora 

Maria José Silveira explica que os rios têm tudo a ver com 

nossa cultura, nossa história e nosso afeto. 

Ela nos diz que foi às suas margens, e por meio deles, que 

o Brasil se desenvolveu como nação. Não existiríamos sem 

nossos rios e não existiremos sem eles. Mais ainda: o Brasil 

tem a maior reserva de água doce do planeta. Uma riqueza 

extraordinária que, no entanto, passa por graves problemas, 

porque o ser humano tem explorado a natureza, sem 

preocupação com a sua preservação.

Para preservar os rios é preciso conhecê-los. E, quando os 

conhecemos, fica muito fácil amá-los. 

Maria José Silveira, com muito sensibilidade, afirma que 

amar alguma coisa significa fazê-la parte de nós, dar-lhe 

um lugar em nossos pensamentos e mundo afetivo, nosso 

imaginário. “Para ajudar a compor esse imaginário, nada melhor 

que a literatura, as histórias contadas pela linguagem literária 

que é capaz de fluir como um rio e nos levar em sua corrente.” 

Assim, por meio da leitura deste livro, o aluno entrará em 

contato com contos escritos por autores brasileiros premiados 

e poderá fruir da experiência da leitura literária em uma 

viagem pelos rios do Brasil.
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3. Informações que relacionam a obra aos seus 

respectivos temas, categoria e gênero literário

Entre rios reúne sete contos dos mais destacados ficcionistas 

contemporâneos brasileiros. Os contos apresentam como 

cenário ou personagem rios das várias regiões do país: do 

Solimões ao São Francisco, do Tietê ao Guaíba. Há autores 

de todas as regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste. Além disso, há grande variedade de estilos, 

de linguagem e de variação regional do uso da língua 

portuguesa: o tom poético de Marcelino Freire, o humor 

debochado de Índigo, a ficção que incorpora a memória 

autobiográfica de Domingos Pellegrini. Toda essa diversidade 

presente no livro torna a antologia excelente ferramenta para 

o debate sobre o tema “Encontros com a diferença”. 

Pela importância dos rios na formação e no urbanismo 

das cidades, e por sua importância nos assuntos 

relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade, os 

contos também propiciam ricos debates sobre questões 

relacionadas ao tema “Sociedade, política e cidadania”. A 

poluição no rio Tietê e o impacto da construção de uma 

usina hidrelétrica, que provoca, inclusive, uma mudança no 

modo de ver e nos valores de um jovem protagonista, são 

ótimos exemplos da presença desse tema.

A leitura dos contos desta coletânea e a reflexão 

sobre eles podem contribuir para o letramento literário de 

estudantes do 8o e 9o anos do Ensino Fundamental, isso 

porque nesta antologia estão reunidos textos de qualidade 

estética de alguns dos principais escritores brasileiros 

contemporâneos. 

Pela forte presença de questões ligadas ao meio 

ambiente, ao urbanismo e à vida socioeconômica das 

cidades, este livro incentiva a reflexão sobre uma 

cidadania consciente, crítica e participativa, assim como o 

desenvolvimento de competências descritas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), entre elas a de 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, 
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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.

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 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 

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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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 

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 
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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.

• (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. 

• (EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes 

do uso de mecanismos de intertextualidade (referências, 

alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses 

textos literários e outras manifestações artísticas (cinema, 

teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto aos 

temas, personagens, estilos, autores etc., e entre o texto 

original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, 

videominuto, vidding, dentre outros.

• (EF89LP33) 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, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, 

romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, 

crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas 

de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), 

poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando 

avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências 

por gêneros, temas, autores.

• (EF89LP34) Analisar a organização de texto dramático 

apresentado em teatro, televisão, cinema, identificando 

e percebendo os sentidos decorrentes dos recursos 

linguísticos e semióticos que sustentam sua realização 

como peça teatral, novela, filme etc.
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• (EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), 

crônicas visuais, minicontos, narrativas de aventura e de 

ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao 

gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes 

estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros 

narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, 

ferramentas de escrita colaborativa.

• (EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura 

e criar textos em versos (como poemas concretos, 

ciberpoemas, haicais, liras, microrroteiros, lambe-lambes 

e outros tipos de poemas), explorando o uso de recursos 

sonoros e semânticos (como figuras de linguagem e jogos 

de palavras) e visuais (como relações entre imagem e 

texto verbal e distribuição da mancha gráfica), de forma a 

propiciar diferentes efeitos de sentido.
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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

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, na verdade, uma simplificação 

da complexidade real desse gênero, que começou como um 

gênero oral e se tornou 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. 

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. 

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.
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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 [...] (GOTLIB, 2000, p. 13-14).

Se a extensão está no centro da questão, como saber qual 

é a correta para que um texto seja considerado conto? Qual 

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

extensão seria um modo de causar mais impacto? Conheça 

algumas reflexões a esse respeito. 

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 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, 

Professor, que tal escrever o 
ditado destacado na lousa, antes 

de começar o estudo do livro 
com os alunos? Não fale nada, 

observe se alguém irá comentá- 
-lo. Essa frase pode ser um ótimo 

começo para discutir algumas 
características do gênero conto.
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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.

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).

Assim, o conto apresenta duas características principais, 

como vimos: sua extensão — que tende para um texto 

mais curto — e seu impacto — causado justamente pela 

condensação do conteúdo da narrativa.

Referência bibliográfica

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

Ática, 2000.

Atividades 

As atividades sugeridas a seguir podem auxiliar o professor a 

preparar diversas situações de leitura da obra com o objetivo 
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de promover a fruição literária, bem como o desenvolvimento 

de competências específicas de Língua Portuguesa e práticas 

de linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, 

de estudo e pesquisa e do artístico-literário. (Habilidade de 

referência desta seção: EF69LP49.)

• Os contos deste livro abordam a temática dos rios sob 

diversas perspectivas. Fazer perguntas a fim de verificar 

o que os alunos sabem sobre os rios do local onde vivem: 

“São poluídos?”; ”São canalizados?”; “Há vida marinha 

neles?”; “Há mais de um rio na cidade? Se sim, qual é o 

mais importante?”; “Por que ele é importante?”. Incentivar 

a participação dos alunos na conversa. 

• Apresentar o livro aos alunos. Começar pela capa, 

destacando os elementos nela presentes (autores, 

título, ilustração e logotipo da editora), e terminar com a 

quarta capa, enfatizando que nela constam um texto de 

quarta capa assinado e o logotipo. Comentar que esses 

elementos compõem a materialidade do livro, assim como 

o miolo e suas seções. Perguntar o que eles esperam do 

livro com base no título. 

• Entre rios é um livro que reúne sete contos. Discutir com os 

alunos as características desse gênero (você pode aproveitar 

o texto sobre as características do conto apresentado 

previamente). Caso queira aprofundar esse conteúdo, 

recomenda-se apresentar outros contos aos alunos para que 

eles observem a estrutura desse gênero (nossa sugestão é 

“Conto de escola”, de Machado de Assis). 

• Orientar os alunos a fazerem cartões com anotações dos 

trechos que acharem mais importantes. Esse procedimento 

facilitará a elaboração de um resumo ou resenha do texto lido 

(com ou sem comentário/análise) como forma de possibilitar 

uma compreensão mais efetiva e um posicionamento perante 

o modo como a temática foi trabalhada.

2. Material de apoio pós-leitura

As atividades pós-leitura trabalham elementos da construção 

do discurso literário, como os discursos direto, indireto 
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e indireto livre, assim como a paródia. Os alunos serão 

instigados a perceber particularidades do discurso literário e a 

produzir um poema ou conto em que farão a paródia de outro.

Os discursos direto, indireto e indireto livre

Quando usamos o discurso direto e indireto em textos, 

estamos levando para a realidade da escrita a realidade do 

nosso mundo. As falas de outros perpassam a nossa fala, os 

diálogos acontecem constantemente durante nossa interação 

diária e vivemos contando para as pessoas que nos cercam 

histórias.

 É possível encontrar nos contos de Entre rios um trabalho 

diversificado com os diferentes tipos de recursos literários, 

inclusive os três tipos de discursos.  

Leia a seguir um texto sobre as características de cada 

tipo de discurso.

Os textos escritos podem aproximar-se tanto da linguagem 

oral como da linguagem escrita (nesse caso, seguindo 

a norma-padrão da língua), conforme o contexto, a 

intencionalidade e a necessidade de quem o produz. Muitos 

deles têm como objetivo representar a fala na escrita, por 

meio da inserção de outras vozes.

As vozes que inserimos nos nossos textos são discursos, 

ou seja, enunciados escritos ou falados que empregamos 

com objetivos distintos de acordo com o gênero textual. Em 

uma narrativa, por exemplo, pode-se representar as falas dos 

personagens, inserindo-as de modos diferentes pelo narra-

dor; já em textos jornalísticos, como notícias, reportagens e 

artigos, o discurso insere-se como citação, podendo referir-se 

tanto a enunciados escritos como a falados.

[...]

Discurso direto

O discurso direto é um dos recursos que podem ser usados 

para representar a fala em um texto. Caracteriza-se por 

apresentar fielmente a fala, ou o discurso, sem a mediação de 

um narrador, ou locutor, que terá como única função contar a 
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história ou os fatos. A voz principal (narrador) cede a palavra 

a outras vozes pela transcrição fiel da fala. Essa cessão da 

palavra geralmente é indicada por meio de diálogos em que 

marcas — como a utilização de verbos dicendi ou de elocução, 

seguidos ou não de dois-pontos, travessão ou aspas — 

sinalizam o discurso ou a fala literal que se deseja representar.

[...]

Discurso indireto

O discurso indireto, diferentemente do discurso direto, não 

transcreve fielmente as falas ou as vozes que aparecem 

no texto, mas realiza uma paráfrase delas, ou seja, a voz 

principal (o narrador ou locutor do texto) conta com suas 

próprias palavras o que as outras vozes disseram, assumindo 

a responsabilidade pelo que é dito. [...]

Assim como o discurso direto, o discurso indireto possui 

marcas ou recursos próprios que o caracterizam: os verbos 

dicendi são usados na sua estruturação; no entanto, 

diferentemente do discurso direto, eles são seguidos de 

uma conjunção subordinativa integrante (“disse que…”, 

“perguntou se…”, por exemplo). Além disso, é necessário dar 

especial atenção ao uso dos seguintes recursos: emprego 

de verbos e pronomes pessoais sempre em 3a pessoa; 

verbos no pretérito imperfeito do indicativo, no pretérito 

mais-que-perfeito ou no futuro do pretérito; uso dos 

advérbios “ali” e “lá” e das expressões “o dia anterior” e “o 

dia seguinte”.

[...]

Discurso indireto livre

O discurso indireto livre é outra forma de representar o 

discurso em um texto. Dessa linguagem, mesclam-se o

discurso direto e o indireto, dando a impressão de que há 

uma fusão entre narrador e personagem — ou seja, entre 

a voz principal e as outras vozes. É um recurso bastante 

complexo, visto que, na maioria das vezes, está em meio ao 

discurso direto e ao indireto.
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Nesse discurso, as emoções dos personagens são 

expressas na fala do narrador, e as marcas do discurso 

direto — como travessão, dois-pontos e os verbos dicendi — 

normalmente não estão presentes.

FTD SISTEMA DE ENSINO. Produção de texto: Oralidade e 
textualidade, Módulo 8. Capítulo 24: Discursos direto e indireto. São 

Paulo: FTD, 2018. p. 6, 7, 13, 20.

Atividades 

As atividades sugeridas a seguir podem auxiliar o professor 

a mobilizar os alunos para uma 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, organizar uma roda de conversa com 

os alunos, para que eles indiquem os contos de que mais 

gostaram e os comentem. Verificar se perceberam as 

diferenças de estilo entre os sete autores do livro. Lançar 

perguntas com o propósito de fazer essa sondagem: “De 

qual conto mais gostaram?”; “Por quê?”. Ler com eles as 

minibiografias da página de crédito para que percebam 

que os autores pertencem a várias regiões do Brasil, 

sendo três mulheres e quatro homens. Discutir sobre a 

importância da representatividade na literatura. Perguntar 

se eles acham importante e os motivos. (Habilidade de 

referência: EF89LP33.)

• No conto “A sereia do rio Paraná”, de Domingos Pellegrini, 

a voz do narrador mistura-se constantemente à voz 

dos personagens. Utilizando esse conto como ponto de 

partida, apresentar aos alunos a distinção entre discursos 

direto, indireto e indireto livre. Depois, pedir a eles que, 

em outros contos do livro, identifiquem o discurso direto, 

o indireto e o indireto livre. Observar se eles percebem 

que os diferentes tipos de discurso permitem aos autores 

inserirem a voz dos personagens por meio do narrador. Os 

discursos literários são complexos e neles estão presentes 

diversas vozes, que expressam visões de mundo variadas. 

(Habilidade de referência: EF69LP47.)
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• Pedir aos alunos que escolham um parágrafo do conto 

de que mais gostaram para reescreverem mudando o 

tipo de discurso, em uma folha à parte. Por exemplo, 

se for direto, transformar em indireto ou indireto livre, 

adaptando as marcas textuais para o tipo de discurso. 

Depois, orientar os alunos a trocarem os textos, para 

que cada um dê continuidade ao parágrafo escolhido 

pelo colega, transformando esse início inusitado em um 

conto. Em dia combinado, pedir aos alunos que tragam os 

seus textos para dividirem com a turma, em uma roda de 

leitura e conversa. (Habilidades de referência: EF69LP51 e 

EF89LP35). 

• A partir dos trechos “Os olhinhos verdes dele, tão 

maduros” (p. 63), do conto “Ir embora”, de Marcelino 

Freire, “— Ó lá a cara de pau deles” (p. 58), do conto “O 

enterro do Tietê”, de Índigo, e “Quando eu tinha dez 

anos, meu pai quebrou [...]” (p. 23), do conto “A sereia do 

rio Paraná”, de Domingos Pellegrini, e de outros a serem 

selecionados pelo professor e pelos próprios alunos, 

apresentar o conceito de linguagem figurada e mostrar 

que recorrer a esse recurso pode enriquecer a narrativa. 

Relembrar, com a colaboração da turma, de figuras de 

linguagem comumente usadas e pedir aos alunos que 

escrevam um miniconto ou um poema utilizando o maior 

número possível delas. Estabelecer um rio ou elemento 

da natureza como personagem. (Habilidade de referência: 

EF89LP35.) 

• Curupira, Mãe-d’água, Negro-d’água, Minhocão, mitos 

do folclore brasileiro, e Encantados, mito dos indígenas 

Pankararu, aparecem nos contos de Entre rios. Dividir 

a turma em cinco grupos e orientar cada grupo a 

pesquisar a origem de cada um desses personagens, as 

histórias que contam sobre eles e em que regiões do 

Brasil essas histórias aparecem. Depois, solicitar que 

produzam monólogos curtos em que cada personagem, 

apresentando características interessantes de si, tenta 

convencer um escritor a criar uma história sobre ele. 

Esclarecer que monólogo é um texto teatral, para ser 

O miniconto deriva de outro 
gênero muito conhecido, o 
conto. Tendo suas próprias 
características, o miniconto 

não é um conto resumido ou 
mais enxuto, ele varia em seu 
tamanho, podendo, inclusive, 

ter apenas uma linha de 
texto. No miniconto, um autor 

busca a economia máxima 
de recursos para alcançar o 

máximo de expressividade, 
sendo altamente condensado. 
Os autores costumam dispensar 

o uso do discurso direto, 
frequentemente empregado no 

conto, em favor de um ritmo mais 
rápido, que reflete muito a nossa 

sociedade atual, acostumada com 
textos curtos e que precisa lidar 
com a quantidade e diversidade 

de informação que a cerca.  
       Trabalhar a produção do 

miniconto com os alunos pode ser 
uma atividade muito interessante 

e divertida. Para se aprofundar 
no gênero, consulte o artigo 

científico “O gênero miniconto 
por uma perspectiva bakhtiniana”, 

de Júlio César de Carvalho 
Santos, disponível em: <https://

www.maxwell.vrac.puc-rio.
br/28277/28277.PDFXXvmi=>, 

acesso em: 25 maio 2018.
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falado e não lido, portanto, os alunos serão motivados a 

atuar. Orientá-los a criar os textos em grupo e, caso mais 

de um aluno queira atuar no monólogo, eles podem dividir 

a fala do personagem. Pode ser necessário introduzir 

ou retomar algumas características do texto teatral 

(recomenda-se apresentar aos alunos o texto “Como 

escrever um monólogo”, no qual há dicas para escrever 

esse tipo de texto. Disponível em: <https://pt.wikihow.

com/Escrever-um-Mon%C3%B3logo>, acesso em: 25 maio 

2018). Promover um debate sobre a permanência ou não 

desses personagens no imaginário dos brasileiros, diante 

da crescente urbanização, que resulta na homogeneização 

de costumes, e da influência estrangeira, exemplificada 

pela “importação” do Halloween. (Habilidades de 

referência: EF89LP34 e EF69LP52.)

 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)

• Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem 

(artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos 

da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar 

suas possibilidades de participação na vida social e 

colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e inclusiva. (Específica de Linguagens)

• Ler com os alunos, na íntegra, o poema “A meditação 

sobre o Tietê”, de Mário de Andrade, do qual se cita 

um trecho na página 60 do livro, no conto “O enterro 

do Tietê”. Você pode encontrá-lo na internet e em 

coletâneas do autor. O trecho reproduzido no livro 

corresponde ao início do poema. Ler com a turma, em 

voz alta. Pedir que analisem a estrutura do poema. 

Trata-se de um poema modernista, com versos livres. 

Depois, propor uma leitura coletiva, em que os alunos 

se voluntariem para ler alguns versos. A proposta de 

Vale lembrar que “os versos livres 
não obedecem a nenhuma regra 

preestabelecida quanto ao metro, 
à posição das sílabas fortes, nem 

à presença ou regularidade de 
rimas. Esse tipo de verso, típico do 

Modernismo, vem sendo
muito usado a partir da segunda 
década de nosso século [1920]. 

Num poema em versos livres, cada 
verso pode ter tamanho diferente, 

a sílaba acentuada não é fixa,
variando conforme a leitura que 

se fizer” (GOLDSTEIN, Norma. 
Versos, sons, ritmos. São Paulo: 

Ática, 1999. p. 36-37).
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trabalho com o poema de Mário de Andrade é a produção 

de uma paródia em que um eu lírico bem-humorado 

comente a condição atual do rio Tietê. Enfatizar a ideia 

de que escrever em versos livres não significa escrever 

qualquer coisa em forma de verso. Explicar que será 

preciso empregar figuras de linguagem e trabalhar a 

sonoridade no poema. Além disso, o poema que inspirou 

a paródia deve ser reconhecível no poema produzido. 

Caso os alunos tenham alguma dúvida sobre o gênero 

paródia, apresentar o texto a seguir como subsídio. 

A atitude de copiar, que está presente em várias culturas, 

não se refere, propriamente, à paródia, pois o sujeito que 

se utiliza desse recurso [a paródia] não tem a intenção de 

apenas reproduzir uma unidade idêntica à anterior, mas sim a 

de usar um modelo já existente para, sobre ele, estabelecer 

um novo discurso.

[...] Se o texto parodiado, no entanto, não for reconhecido 

na paródia, pelo receptor, a paródia perde o seu efeito, bem 

como a duplicidade de sua estrutura [...].

[...]

O texto paródico distancia-se do outro, parodiado, pela 

ironia, que não é, necessariamente, humorística, mas que 

promove um jogo intertextual interessante ao exigir do leitor 

atenção e empenho para entendê-lo. [...]

BRITO, Silvana Perrella. O diálogo entre os quadrinhos do Superman 
e do Overman. Dissertação apresentada para o programa de Pós- 

-graduação de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São 
Paulo, 2007. p. 49-51.

Pode-se propor um sarau com a leitura dos poemas e/

ou a publicação deles em um blog ou coletânea impressa. 

(Habilidades de referência: EF89LP33, EF89LP36 e EF69LP46.)

Capa da edição atualizada do livro de 
Norma Goldstein, referência para o 

estudo das características da poesia.
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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.

O livro Entre rios aborda, de pontos de vista diferentes, 

a riqueza pluvial do Brasil, o quanto ela é importante para o 

povo e o quanto os rios estão ameaçados pela poluição, pela 

escassez de acesso a saneamento básico e pela necessidade 

de exploração de energia de hidroelétricas.

Leia, a seguir, um texto que fala sobre os rios do Brasil e 

sua utilização pela população.  

Os rios do Brasil e sua utilização

A hidrografia brasileira é caracterizada principalmente por 

rios caudalosos e perenes, ou seja, que não secam. Também 

há ocorrência de rios intermitentes, [...] cujas águas secam 

nos períodos de estiagem.

A maior parte dos rios do território brasileiro é perene 

e possui regime pluvial tropical, ou seja, é abastecida pela 

água das chuvas, principalmente no período correspondente 

ao verão, com cheias nessa estação e vazantes no período 

do inverno, quando diminui a intensidade pluviométrica. A 

população brasileira explora as características desse regime 

pluvial de diferentes maneiras. O rio Araguaia, por exemplo, 

apresenta estiagem no inverno e seu volume de água fica 

bastante reduzido, formando praias e ilhas fluviais muito 

atrativas para os turistas do estado de Goiás.

Os rios intermitentes, por sua vez, localizam-se em área 

marcada pelo clima semiárido — cuja principal característica 

é o regime irregular das chuvas. Eles estão concentrados 

principalmente na porção setentrional do sertão nordestino. 

Os rios Jaguaribe (Ceará) e Piranhas-Açu (Paraíba e Rio 

Grande do Norte) são exemplos de rios intermitentes de 

grande importância para a população local, pois cortam 

centros urbanos, servindo de ligação entre eles, e abastecem 

a população ribeirinha rural, que utiliza suas águas para 

consumo, criação de animais, irrigação e navegação.

Rio Jaguaribe (2016).

Vista aérea do rio Araguaia, na 
fronteira entre Mato Grosso do Sul e 

Goiás. 
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Grande parte dos rios brasileiros apresenta a foz em 

forma de estuário. Mas existem exceções. Há rios com foz em 

forma de delta e rios com foz mista. [...]

Os rios brasileiros, em sua maioria, têm drenagem 

exorreica, ou seja, suas águas fluem do interior do continente 

em direção aos oceanos e mares, e são, principalmente, 

rios de planalto, com elevado potencial hidrelétrico. Quanto 

maior for o desnível do curso do rio de planalto, maior será 

o potencial hidrelétrico e melhor o aproveitamento para 

a geração de energia — no Brasil, mais de 80% da energia 

elétrica é proveniente de centrais hidrelétricas. Já os rios 

de planície não apresentam declividade expressiva em seu 

curso, o que favorece a navegação.

Além da navegação e da geração de energia, a rede 

hidrográfica brasileira é utilizada para outros fins  

[agricultura (irrigação), abastecimento humano (urbano e 

rural) e animal, indústria] [...]

A irrigação consome mais da metade das águas doces 

retiradas das bacias hidrográficas do país, seguida pelo 

abastecimento humano urbano e pela atividade industrial. 

É importante conhecer esses dados para pensar em formas 

mais eficazes e sustentáveis de utilização da água nesses 

setores, visando à conservação do recurso.

FTD SISTEMA DE ENSINO. Geografia, Módulo 4: Dinâmicas das 
paisagens brasileiras II, Capítulo 10: A hidrografia brasileira. São 

Paulo: FTD Educação, 2018. p. 8-10.

       O Brasil é um país rico em rios de água doce e tem em 

seu território o segundo maior rio do mundo em extensão 

— o Amazonas. Os indígenas brasileiros costumam viver 

perto de rios em razão do fácil acesso a essa fonte de água. 

Muitas cidades do Brasil nasceram porque os colonizadores 

se estabeleceram perto de rios. Foi o que aconteceu, por 

exemplo, com a cidade de São Paulo, que é cortada por muitos 

rios: a cidade foi crescendo ao redor deles. 

     Hoje, muitas pessoas não precisam mais morar perto dos 

rios porque a água chega até elas por meio dos serviços 

de saneamento básico. Infelizmente, essa não é uma 

Para saber mais sobre a situação 
do oferecimento de serviços de 

saneamento básico no Brasil, 
acesse o site Instituto Trata Brasil 

<http://www.tratabrasil.org.br/>.
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realidade para todos os brasileiros. Só um pouco mais da 

metade da população brasileira é atendida por coleta de 

esgoto e quase 17% da população ainda não tem acesso à 

água tratada.

Atividades 

A atividade a seguir trabalha a habilidade “(EF08GE22) 

Identificar os principais recursos naturais dos países da 

América Latina, analisando seu uso para a produção de 

matéria-prima e energia e sua relevância para a cooperação 

entre os países do Mercosul”.

• O livro Entre rios tem por temática os rios brasileiros: 

rios como personagens, rios como meios de transporte, 

rios ameaçados pela poluição. Dividir a turma em 

cinco grupos e propor a cada grupo que pesquise, com 

relação a uma região do Brasil, as bacias hidrográficas 

existentes, a utilização dos rios como meio de 

locomoção, a quantidade de residências atendidas 

pelo saneamento básico, os rios mais poluídos e a 

existência de hidrelétricas. Para a pesquisa na internet, 

oriente os alunos a buscarem informações em fontes 

confiáveis, como livros, sites governamentais, de ONGs 

mais conhecidas e de jornais e revistas, por exemplo. 

Em dia previamente combinado, os grupos devem fazer 

uma apresentação desses cinco tópicos para a turma. 

Depois, incentivá-los a comparar o conteúdo referente 

a cada região a fim de constatar as regiões com o maior 

número de hidrelétricas e os rios mais usados como 

meio de locomoção, com mais e menos saneamento 

básico oferecido para a população da região. O que se 

pode concluir, com base nessas informações, sobre 

cada região? Há regiões mais privilegiadas com relação 

a saneamento básico? Instigue os alunos a refletirem 

sobre o motivo. Permitir que compartilhem suas 

conclusões.

Geografia
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Competências trabalhadas:   

• Utilizar diferentes linguagens para defender pontos 

de vista que respeitem o outro e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, atuando 

criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. 

(Específica de Linguagens)

• Desenvolver e utilizar processos, práticas e 

procedimentos de investigação para compreender o 

mundo natural, social, econômico, político e o meio 

técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor 

perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para 

questões que requerem conhecimentos científicos da 

Geografia. (Específica de Geografia)

A atividade proposta trabalha as habilidades “(EF69AR34) 

Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, 

incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, e favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas” e “(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”.

• Propor aos alunos que pesquisem pinturas que retratem 

rios brasileiros ou em que apareçam rios. Sugestões: Rio 

São Francisco, de Frans Post, 1635, Museu do Louvre; 

Cachoeira de Paulo Afonso, de Frans Post, 1649, Museu 

de Arte de São Paulo (Masp); Partida da monção, de 

Almeida Júnior, 1897, Museu Paulista. Frans Post (1612-

1680) era holandês e José Ferraz de Almeida Júnior 

(1850-1899), brasileiro. Dividir os alunos em grupos 

para que façam uma pesquisa de quadros de pintores 

estrangeiros e brasileiros com o tema proposto. Os 

grupos devem apresentar uma reprodução do quadro e 

Arte
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contar a vida do pintor, destacando a que movimento 

artístico ele pertence, qual a técnica empregada e onde o 

quadro se encontra atualmente. Propor a criação de uma 

pintura retratando o principal rio da cidade. Os alunos 

podem escolher o material e a técnica de sua preferência. 

Promover uma exposição com as obras dos alunos para a 

comunidade escolar. 

Projeto interdisciplinar

Um livro sempre permite múltiplas leituras e também 

abordagens multidisciplinares e transdisciplinares. 

Cada um dos contos de Entre rios contém, em maior ou 

menor medida, elementos dramáticos que permitem ser 

transpostos para o palco. O projeto Rios em cena objetiva 

realizar a adaptação dos contos para o teatro.

1 Fazer um levantamento do conhecimento prévio dos alunos 

sobre o gênero teatral: que autores conhecem e apreciam, 

as características desse gênero, peças a que assistiram 

ou que leram ou conhecem por meio de adaptações para o 

cinema ou a televisão.

2 Dividir a turma em sete grupos. Cada um ficará responsável 

por um dos contos do livro.

3 Sortear os contos entre os grupos.

4 Propor a cada grupo que releia o conto sorteado, identificando 

os trechos do narrador e as falas dos personagens. Selecionar 

uma cena do conto para ler em voz alta para a turma.

5 Avaliar em grupo a identificação dos trechos do narrador, as 

falas dos personagens e a interpretação. 

6 Sugerir a leitura atenta do conto de que cada grupo ficou 

encarregado, pois deverá ser feita uma leitura em voz alta 

do texto na íntegra. Porém, se julgar necessário, sugerir 

cortes, para que os contos sejam interessantes tanto ao 

serem ouvidos como ao serem lidos.

Língua Portuguesa
Arte
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7 Avaliar a adaptação dos contos, chamando a atenção para 

trechos que são necessários na escrita, mas que podem ser 

dispensáveis numa leitura em voz alta. Avaliar coletivamente 

a interpretação das falas dos personagens, especialmente 

a expressão dos sentimentos subjacentes ao que é dito. É o 

que se chama de subtexto na linguagem teatral.

8 Propor aos grupos que retomem a adaptação feita para a 

leitura em voz alta, com o propósito de transformá-la em 

texto a ser encenado.

9 Conversar com cada grupo sobre a seleção de cenas e a 

necessidade ou não de um narrador.

10 Orientar a redação da adaptação teatral, que poderá ser 

redigida em pelo menos duas versões, que passarão pela 

leitura do professor.

11 Auxiliar os grupos a se organizarem na divisão de 

tarefas, para que cada componente cuide de uma etapa 

da preparação da peça. Eles podem escolher entre 

as seguintes funções: atores, cenógrafos, figurinos e 

criadores da trilha sonora, por meio da seleção de músicas. 

Incentivá-los a optar pela simplicidade e a confiar na 

imaginação do público. 

12 Organizar um festival durante o qual as peças serão 

apresentadas, envolvendo toda a comunidade escolar. 

13 Convidar a comunidade escolar e também os familiares dos 

alunos para assistir às encenações. 

14 Ao final das encenações, propor aos alunos que, 

individualmente, escrevam uma resenha crítica sobre 

o seu conto preferido do livro. Instigá-los a refletir se a 

opinião mudou ao longo do processo e por quê. Reunidos 

em grupos novamente, eles podem compartilhar suas 

resenhas e avaliar o que aprenderam sobre os gêneros 

conto e teatro.
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Competências desenvolvidas nesse projeto:

• 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)

• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho 

coletivo e colaborativo nas artes. (Específica de Arte)
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