
Antes da leitura do livro
Jogo de adivinhação (os alunos devem estar em círculo para garantir que

todos participem e ouçam a exposição das ideias): ao ler este título, você, leitor,

imagina o que pode acontecer numa história com esses dois personagens?

Seria uma narrativa amedrontadora? Violenta? Ou cheia de aventuras e peripé-

cias? Enfim, imagine situações em que um menino poderia estar envolvido com

esse animal tão feroz. Vale tudo o que você quiser pensar. É só para ver se chega

perto de adivinhar o que vai acontecer neste livro.

Agora responda
1.Você já viu um jacaré? Todos já viram em livros, mas de verdade, na sua frente, você já viu
algum? Onde? Como ele era? O que sentiu ao vê-lo? 2. Você é capaz de descrever um
jacaré? Pesquise e aprenda sobre esse animal: tamanho, como vive, do que se alimenta,

como se reproduz. Em que região do Brasil eles são mais frequentes? 3.Você sabia que em
alguns lugares a carne do jacaré é comida e apreciada por muitos? E o seu couro era utiliza-

do para a confecção de sapatos e bolsas até ser proibido matá-lo para evitar a sua extinção?

Leitura do livro
Os alunos vão ler sozinhos para conhecer a história como um todo. Depois, reunidos em cír-

culo, vão poder refletir sobre algumas questões que objetivam dar pontos de partida para

compreensão e ampliação das interpretações. O professor vai conduzindo este exercício

que sempre será feito oralmente, quando todas as ideias devem ser aceitas, acompanhadas

de sua explicação. Desta forma, com a ampla participação do grupo, os leitores se enrique-

cerão ao ouvir os diversos pontos de vista com seus respectivos argumentos. 

A capa
O Menino e o Jacaré foi escrito e ilustrado pelo nome que aparece

sozinho, sobre o título: Maté (leia Matê, pois é um nome francês e a

pronúncia é essa). Na p. 24 você pode saber sobre sua vida. Para des-

pertar a observação, pergunte o que lhe sugerem o vermelho, uma

cor quente, e os dois olhos também avermelhados. Para que

direção eles estão voltados? Logo abaixo, a ilustração em cores

contrastantes e formas geométricas, o que representam para você?

O conteúdo
É interessante que o professor faça com os alunos a leitura das pp. 20 a 23 para que essas

informações tragam esclarecimentos que facilitem a compreensão da obra. Em seguida, os

alunos farão uma atenta releitura.

Na ilustração deste livro, que é feita com aquarela e lápis de cor, Maté consegue "falar" com

seus desenhos que complementam o que escreve, porque você visualiza o que ela está

pensando, através do traço da expressão dos personagens, das formas e das cores. É a

imagem reproduzindo o texto e acrescentando mais sentidos a ele. É preciso aprender a

ler a ilustração, porque só a linguagem escrita não daria conta de dizer. Então faça, depois

da leitura do texto, a leitura da imagem e, pela observação, verá como é importante para

você aproveitar os detalhes que estão expressos nela. 

p.1 – Curiosa a maneira como Maté convida o leitor para entrar no livro:
apresentando os dois personagens, bem à direita da página, prontos para

entrar em cena. Para quem o índio está olhando? p. 2 – Ler atentamente
o agradecimento e reconhecer os objetivos do livro. p. 3 – Agora, você,
leitor, está olhando a paisagem de cima, como se estivesse nas costas de

uma grande ave ou descendo de um avião, pousando no cenário onde vai se

desenrolar a história. Dá para reconhecer algumas árvores? À direita da

página, seria um ipê-amarelo, a árvore símbolo do Brasil? Procure saber mais

sobre a vegetação da Amazônia e localize num atlas o rio Xingu.

pp. 4 e 5 – Comente o comportamento de Nuati. Comparando o
olhar do jacaré, como você acha que ele está em cada ilustração?

pp. 6 e 7– Se o menino tivesse pensado, montaria nas costas do jacaré? Por
quê? Como você se sentiria no lugar dele? Você pode se imaginar ao lado dessa

boca aberta? Observe a pintura e os brincos de Nuati. pp. 8 e 9 – Como reage o
indiozinho? Verifique que, na ilustração de cada insulto feito, aparece o detalhe do

animal acompanhado dos "elogios delicados". Ele foi sincero neste momento?
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Imagine outras comparações que poderiam ser feitas. Ou melhor,

como você se sairia numa situação dessa? pp. 10 e 11 – Como
Nuati se livrou do animal? Veja na ilustração o ar de quem foge no

emaranhado da vegetação, o que deixa ainda mais perdido o curumim.

pp. 12 e 13 – O índio usava vara de pescar? Qual era a sua técnica para
pegar peixe nesse lugar? Imagine como você se sentiria no fundo daquele cesto. pp. 14 e
15– Qual foi a sorte do menino? O jacaré não tinha os braços longos como os de quem?
pp. 16 e 17– Por que o jacaré teria ficado confuso? Como ele foi definitivamente salvo?
pp. 18 e 19– Observe o cenário, o índio com seus pais, a aldeia onde moravam e ao lado
o grande pássaro socó. Tente encontrar mais informações sobre essa ave.

. Para que servem as pinturas corporais? (p. 22) .Mágico, não? Releia “O Mito” (p. 20)
para compreender como isso é possível. . Por que esta história é preservada passando a
ser uma lenda? E você vai contá-la a seus pais, avós e amigos?

É a sua vez de ser autor
. Escreva uma história e, se quiser ou conseguir, ilustre-a, dando-lhe um título. Pense:
"Se um dia eu me visse diante de um jacaré, sabe o que faria?". Pode fantasiar à von-

tade, só não vale chamar pelo pai ou pela mãe. . O que penso sobre o comporta-
mento de Nuati? Eu conheço uma pessoa assim, que fica insultando todo mundo,

mas um dia eu ainda vou... Complete esta história.

Alba Regina Spinardi Bueno, professora e consultora de literatura para  crianças, com ênfase à formação do
leitor e leitura de texto/imagem.

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

Fazendo histórias, estreitando laços
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