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1. INTRODUÇÃO  

O trabalho com a leitura nas séries iniciais do Ensino Fundamental é de grande importância para 

a formação cidadã. Para que isso ocorra, as práticas educativas devem estar envoltas das mais variadas 

formas metodológicas, uma vez que, conforme preconiza os Parâmetros Curriculares da Educação 

Básica (1997), a educação deve sempre estar comprometida com o exercício da cidadania, logo, 

vinculada às ações efetivas do cotidiano dos educandos.   

  

Pensando nisso, o projeto Ler e aprender com narrativas orais foi elaborado tendo em vista a 

realidade do município de São Félix do Xingu que tem uma forte presença de comunidades indígenas, 

logo, de narrativas orais. O destaque para efetivação das atividades teve como finalidade abranger o 

encantamento e o imaginário das séries iniciais do Ensino Fundamental, relacionando as narrativas orais 

e escritas com a valorização da identidade brasileira.   

  

Portanto, os principais referenciais que subsidiaram o trabalho foram Paulo Freire com a obra 

A importância do ato de ler (2001) para que pudéssemos refletir sobre a importância da leitura, uma vez 

que ler, como este educador bem definiu, vai além da decodificação do código linguístico; Câmara 

Cascudo (1898) com a obra Literatura oral no Brasil para explorarmos o poder de encantamento que 

existe nas narrativas que podem ser colhidas nas comunidades indígenas e o posicionamento de  Mircea 

Eliade (2002) de que as narrativas, para os povos indígenas, são de grande importância por estarem 

ligados, diretamente, à essência individual e coletiva dos indivíduos.   

  

Assim, o objetivo desse projeto é despertar nos alunos o gosto pela leitura e a consciência de 

que o ato de ler é importante e fundamental na vida das pessoas por estar ligado ao desenvolvimento da 

convivência social, intelectual e apropriação da escrita. Foi aplicado na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Marechal Rondon, nas turmas de 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I.  
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2. MATERIAS E MÉTODOS  

  

Sabemos que grande parte dos alunos tem pouco contato com a leitura em seu ambiente familiar, 

apresentando, na escola, dificuldades de aprendizagem decorrentes dessa carência. Faz-se, então, 

necessária a realização de um trabalho que desperte o gosto e o hábito da leitura, condição indispensável 

ao desenvolvimento social e à realização individual do educando. No livro A importância do ato de ler, 

Paulo Freire (2001), afirma que o ato da leitura vai além da decodificação do código linguístico. Para o 

educador, ler é interpretar; é bem mais do que a identificação de letras, sílabas e palavras dentro de uma 

frase; é buscar e encontrar o significado que a leitura traz. Assim, a escrita passa a ser um modo de 

expressar um sentimento, uma lembrança, registros ou o próprio conhecimento, confirmando, portanto, 

que leitura e escrita são pilares para qualquer outro conhecimento que contém significantes e 

significados a serem desvendados pelo autor e pelo receptor. Foi pensando nesse desenvolvimento que 

engloba leitura, escrita e a necessidade de se articular conhecimentos didáticos com a realidade dos 

educandos que o presente projeto foi pensando. Outro fator de grande relevância para a laboração desse 

projeto foi a presença de comunidades indígenas no município de São Félix do Xingu e região para as 

quais as narrativas têm grande valor, pois além de revelar a história de seu povo, revela, também, os 

conhecimentos acerca do processo de Criação.  

  

Para Luís da Câmara Cascudo Literatura oral no Brasil (2006) a leitura de mitos e lendas 

remonta o poder do encantamento nas tribos indígenas de forma imaginária e mística “ O indígena tudo 

explica naturalmente dentro da vida assombrada em que vivia. Estrelas, manchas negras no céu, época 

das enchentes, chuvas, escuro da noite, animais, rios[...]” (CASCUDO,2006, p.104). O estudioso afirma 

ainda que todas as civilizações tiveram ou têm a sua cosmogonia, através da qual interpretam a realidade 

e se relacionam com ela. São as explicações para a origem do universo, da vida e da natureza como um 

todo que são recheadas de narrativas. Os indígenas acreditam que existe um protetor de tudo no 

universo, criado por Tupã, que é representando pela simbologia, como deus do trovão cuja morada é o 

Sol, daí podemos ter uma prévia explicação para origem das lendas e mitos amazônicos.   

  

Em complemento ao posicionamento de Câmara Cascudo acerca das narrativas indígenas, o 

pesquisador Mircea Eliade (2002) diz que “o mito conta uma história sagrada; ele relata um 

acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do ‘princípio’. Em outros termos, o mito 

narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade que passou a existir” (p. 11). O 

estudioso afirma ainda que o mito pode se referir a um todo, o Cosmo, ou a algum aspecto particular, 

como um traço cultural, um objeto determinado, um comportamento, entre outros elementos. Para ele, 

“a principal função do mito consiste em revelar os modelos exemplares de todos os ritos e atividades 

humanas significativas: tanto a alimentação ou o casamento, quanto o trabalho, a educação, a arte ou a 

sabedoria” (p. 13).  

  

Quando pensamos a importância das narrativas, especialmente quando se trata da história de um 

povo, voltamos os olhos a São Félix do Xingu. Neste município, muitas vezes, algumas famílias 

indígenas saem de sua área de habitação natural e mudam-se para a zona urbana, exatamente para que 

os filhos possam estudar. No entanto, nem sempre esses alunos indígenas conseguem se sentir 

pertencentes ao novo meio em que passam a estar inseridos porque tanto os conteúdos da grade 

curricular das escolas, quanto a forma de comunicação, que passa a ser apenas na língua portuguesa, 

fazem com que esses alunos se sintam excluídos do espaço escolar. Então, o trabalho com narrativas 

indígenas nas escolas, como uma das maneiras de despertar e desenvolver o gosto pela leitura, mostra-

se, na realidade de São Félix do Xingu, como uma via de mão dupla, pois além de ser uma maneira de 



   
  
conseguir fazer com que os alunos conheçam um pouco mais sobre a cultura, povos e história do 

município, faz ainda com que esses alunos indígenas possam se sentir mais pertencente à escola.  

  

Pensando nisso, o presente projeto foi aplicado na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Marechal Rondon, nas turmas de 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I, seguindo os seguintes passos:  

  

Primeiro Momento: Fomos apresentadas aos alunos, que já estavam a nossa espera. Na 

sequência foi passado um vídeo lúdico sobre mito da criação com personagens que caracterizam os 

povos indígenas.  

(vídeo de 14 minutos).  

Segundo Momento: foram feitos os questionamentos sobre o vídeo. (30 minutos) 

Terceiro momento: foi organizada uma roda para o momento da contação de história.  

Para isso, utilizamos a narrativa “Árvore do milho” contada por Bedjai Metyktire (liderança 

indígena local) registrado por Alexandre Rodrigues em 2016.  

Quarto momento: proposta de atividades: representar, por meio de ilustrações, a narrativa que 

foi lida em sala.  

   

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Sabemos que uma narrativa não se esgota, ao contrário, mantém seu vigor mesmo com o passar 

dos anos, já que sua estrutura e desenvolvimento possuem como uma das principais características 

facultar a interpretação do que é narrado. Em razão disso, a narrativa relaciona tanto o narrador quanto 

o ouvinte a um interesse em resguardar aquilo que foi contato, o que resulta na possibilidade de sua 

reprodução em um número indefinido de vezes.  Foi pensando nesse resguardar que o presente estudo 

foi desenvolvido de maneira a estar articulado com o ensino de leitura na educação básica no Município 

de São Félix do Xingu. Como o Instituto de Estudos do Xingu, da Universidade Federal do Sul e Sudeste 

do Pará está localizado em uma área onde a presença indígena é bem representativa, pensamos na 

possiblidade de desenvolver um projeto de leitura, utilizando algumas narrativas indígenas como 

referência.   

Depois de aplicado o projeto, pudemos perceber o interesse dos alunos em relação à 

continuidade do projeto, uma vez que conseguiram perceber a quantidade de textos existentes que 

apresentam versões diferentes de um mesmo tema.  

  

  
         

  



   
  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao final do projeto, foi possível notar que os alunos despertaram a responsabilidade em assumir 

atividades desafiadoras, o que permitiu, aos professores das turmas nas quais aplicamos, refletir sobre 

a importância da leitura de maneira a usar os recursos disponíveis na unidade escolar, utilizando dos 

meios eletrônicos, de informática, de multimídia, de telecomunicações; valorizar a elaboração própria, 

a construção coletiva, a apresentação de textos; dinamizar o espaço escolar aproveitando os recursos do 

ambiente; impulsionar o uso da biblioteca, para que os alunos pesquisem, discutam e critiquem 

aprendendo a ler de maneira que construam argumentos acerca do que está sendo lido.  
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