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autora Ana Maria Machado

ilustradora Mariângela Haddad

coleção Barquinho de Papel

editora Ática

formato 19 x 22 cm

número de páginas 24

faixa etária sugerida 6/7 anos

roteiro de leitura

A ARARA E O GUARANÁ

B) atividades de preconhecimento/
contextualização do tema

1. Convide os alunos a observar 
e a folhear o livro para que possam 
reconhecer elementos que vão ajudá-los  
a se aproximar da obra. Para estimular  
a participação, faça perguntas como:
> O que o título e a ilustração da capa 
informam?

Pelo título e pela ilustração da capa,  
o leitor pode antecipar informações sobre  
a história: o título indica que encontrará uma 
história na qual o personagem principal é a 
ave arara e que o guaraná também terá um 
papel importante na trama.

2. Continue a exploração perguntando:
> Vocês conhecem o guaraná? 

É bem provável que eles falem do guaraná 
industrializado, e, caso não saibam, conte 
que esse refrigerante é feito de uma 
frutinha chamada guaraná que está  

antes de ler o livro

a) atividade de familiarização com o livro

Proponha aos alunos que manuseiem  
o livro, observem as informações da capa, 
das orelhas e da contracapa e relatem 
dados que identifiquem a obra que será 
lida, como:

Título do livro: A ARARA E O GUARANÁ
Autora: ANA MARIA MACHADO
Ilustradora: MARIÂNGELA HADDAD
Coleção ou série: BARQUINHO DE PAPEL
Editora: ÁTICA

Explique a função de cada item. Mostre 
onde geralmente estão o nome da cidade, 
da editora, o número de edição e o ano  
de publicação. A familiarização com  
a ficha técnica do livro leva as crianças  
a entender melhor o que são informações 
bibliográficas e, assim, aprender 
procedimentos importantes para sua 
formação como leitores.
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na capa, entre as asas da arara, e que 
também decoram a lombada do livro.

3. Em seguida, pergunte:
> O que diz o texto da contracapa?

resenha do livro

A arara adorava tudo na mata 
amazônica e, mais que tudo, adorava  
o guaraná, uma frutinha vermelha  
como ela. Para que não fosse de  
mais ninguém, resolveu esconder  
todo o guaraná que encontrasse.  
O livro trata do sentimento de posse 
que a arara teve pela fruta, mas que 
inesperadamente acaba ajudando 
a multiplicar a mata e preservar a 
natureza. Esta é uma história divertida 
e bem brasileira, que reconta de um 
jeito diferente a lenda do guaraná.

Temas: natureza / germinação / 
egoísmo.

Na orelha que acompanha a capa,  
as crianças terão informações sobre  
a autora e sobre a ilustradora. Como Ana 
Maria Machado já publicou muitos livros,  
é interessante os alunos terem mais dados 
sobre essa autora, para que possam 
mergulhar mais informados no seu universo.

biografia da autora

Ana Maria Machado nasceu em 1941, 
no Rio de Janeiro, e tem três filhos. 
Com doutorado em Letras, trabalhou 
como professora universitária, jornalista, 
radialista, artista plástica e foi dona  
de uma livraria especializada em obras 
para crianças. Tem mais de cem livros 
publicados no Brasil e obras traduzidas 
em mais de 18 países. Criou suas 
primeiras histórias para a revista  
Recreio, em 1969. Ganhou seu primeiro 
prêmio, João de Barro, em 1977,  
com História meio ao contrário. 
É uma escritora consagrada no Brasil 
e no exterior: ganhou o Hans Christian 
Andersen, prêmio mundial de literatura 
infantil. Em 2003, foi eleita para  
a Academia Brasileira de Letras.  
Para saber mais sobre a autora, veja  
o site www.anamariamachado.com

4. Siga estimulando a classe com 
perguntas como:
> E a ilustração da contracapa?
> Quem reconhece o objeto ilustrado?
> Ele combina com o título? Por quê? 

Este é um bom momento para conversar 
sobre a natureza e a sua conservação. Afinal, 
a história da arara mostra como os animais 
podem ajudar a natureza ao espalhar seus 
frutos. A lata está amassada e tem uma 
aparência de lixo jogado no local errado, 
um assunto muito importante e atual para 
discutir com os alunos em sala de aula.

5. Converse sobre as orelhas do livro 
e as informações que constam nelas.

Orelhas são as partes da capa 
e da contracapa que se dobram  
para dentro do livro. Normalmente  
trazem comentários, assinados ou 
não, sobre o livro, biografia (texto 
sobre a vida do autor) e bibliografia 
(lista de livros publicados por ele).  
As orelhas também podem servir  
de marcadores de página quando  
se faz uma pausa na leitura.
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6. As crianças, provavelmente, ficarão 
curiosas com o desenho do barquinho  
na contracapa e na segunda orelha. 
Aproveite e converse com o grupo  
sobre o que é uma coleção. Leia a 
expressão: “Coleção Barquinho de Papel 
de Ana Maria Machado” e pergunte:
> Vocês sabem o que é uma coleção? 
> Quem já colecionou algo? 
> Já leram um livro de coleção? Qual? 
> Que tipo de livro vocês acham que 
há nesta coleção da Ana Maria Machado?
> Os títulos dos livros desta coleção estão 
nas fitas coloridas dessa orelha. Quem já 
leu algum deles? 

Dessa maneira, os alunos poderão se sentir 
motivados a ler outras obras e ampliar seu 
repertório de leitura.

7. Compreender que uma obra envolve 
o trabalho de várias pessoas é muito 
importante na relação entre a criança  
e um novo livro. É pertinente ler  
a biografia da ilustradora, que tem  
um papel fundamental na produção  
desta obra. Assim, os alunos incorporam  
a apreciação da arte do ilustrador na  
sua formação como leitores.

durante a leitura do livro

Bate-papo soBre a história

Durante a leitura compartilhada, faça 
algumas interrupções em momentos 
estratégicos do texto, formulando 
perguntas que gerem suspense sobre 
possíveis acontecimentos da história, 
ajudem o leitor a compreender melhor  
a obra e abram a possibilidade de a 
criança fazer relações com sua vida  
e com outras obras. Algumas sugestões:
> Na p. 4, depois que o papagaio-narrador 
diz “Era – ou erera – uma vez uma arara. 
Bem colorida, com muita pena vermelha 
e algumas azuis e amarelas”. Quem está 
contando a história? Para quem?
> Na p. 6, após ler “Como o guaraná 
era vermelho e brilhante que nem ela, a 
arara achava que tinha de ser todo dela”, 
indague sobre o que os alunos acharam 
desse pensamento da arara. 

biografia da ilustradora

Mariângela Haddad nasceu em Ponte 
Nova (MG), mas vive em Belo Horizonte. 
É arquiteta, ilustradora e também autora 
de livros de literatura infantil. Ilustrar 
é sua paixão, ofício que desempenha 
desde 1982. Gosta de experimentar 
novas técnicas para que o seu desenho 
fique cada vez mais bonito. Em A arara 
e o guaraná, Mariângela usou uma 
técnica mista: écoline e pastel seco.

> Na p. 8, o caxinguelê diz: “– Deixa disso, 
arara boba. Cor de fruta não é camisa de 
time de futebol, isso não quer dizer nada”. 
Vocês concordam com ele? Acham que  
a arara vai se sair bem? 
> Após a leitura da p. 13, peça aos alunos 
para ver a expressão da arara. Chame a 
atenção para as ilustrações das pp. 6 e 9, 
que representam bem seu sentimento,  

As plantas do guaraná são arbustos 
de no máximo 2 ou 3 metros de 
altura. Comuns na floresta  
amazônica, têm frutos pequenos  
e vermelhos que nascem em cachos. 
Os frutos são colhidos entre outubro 
e janeiro, quando maduros.  
Além de refrigerante, servem  
para produzir remédios naturais.
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sua raiva ao ver os outros animais comendo 
guaraná. Nas pp. 12 e 13, a arara e suas 
amigas ficam com outra expressão. Como 
vocês definem cada sentimento? 
> Depois da leitura das pp. 16 e 17, 
converse com os alunos sobre como 
o problema da história foi resolvido, 
destacando o papel da natureza.

que era problema e que se tornou 
solução?
> Vocês acham que esta história poderia 
acontecer de verdade? 

Nesse momento, os alunos poderão 
lembrar que o papagaio disse que a história 
da arara com o guaraná é “inventada”,  
mas a da gralha e do pinhão é real. 
> Vocês conhecem outras histórias 
parecidas com esta? Quais? 
> No que se parecem? 

Nesse debate, os alunos podem reconhecer 
a semelhança desta história com lendas da 
cultura popular que explicam fenômenos da 
natureza. Ou podem encontrar semelhanças 
com as fábulas e, dependendo do seu 
repertório, lembrar de narrativas nas quais 
uma história está dentro de outra história. 

> Vocês conhecem todos os animais que 
aparecem na história? 
> O que vocês acharam do final da 
história? A arara e o papagaio parecem 
felizes? Por quê?

B) atividades de reconhecimento  
dos elementos da narrativa

O entendimento da turma com relação aos 
elementos da narrativa pode ampliar as 
referências e auxiliá-los na interpretação da 
história e na criação de novos significados. 
Algumas sugestões:

1. Comente com os alunos que esta é uma 
história na qual o enredo está intercalado, 
ou seja, há uma história dentro da outra. 
Por isso é importante ajudar os alunos 
a compreendê-la discutindo o papel do 
narrador. Pergunte:
> Quem contou a história das pp. 4 à 22? 
> E na p. 3 e final da p. 22, quem era o 
narrador?

Existem várias maneiras de as 
sementes das plantas se dispersarem 
e criarem novas plantas: levadas pelo 
vento, pela água da chuva, pelos 
pássaros, pelas formigas, quando 
animais se alimentam do fruto e 
espalham suas sementes por meio 
do cocô, pelo cultivo do homem ou 
quando ele movimenta terra de um 
lugar para outro. 

depois da leitura

a) hora do deBate

Introduza questões para que a classe 
reflita sobre alguns momentos da obra, 
como as situações que a arara vivencia 
e a relação da arara com o guaraná e os 
outros animais. Some outras questões que 
possam fazer a ligação entre a história e 
o universo do aluno, sua imaginação e 
realidade, suas experiências e seus sonhos. 
Algumas sugestões: 
> O que vocês gostariam de falar sobre 
esta história?
> Quem não gostou da história? Por quê?
> O que vocês sentiram pelos personagens 
ao longo do livro? 
> Vocês já tiveram vontade de não 
compartilhar com os outros algum objeto 
ou comida? Quando? O que sentiram? 
> Vocês já viveram alguma situação 
parecida com a da arara? Uma situação 
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2. Fale com eles sobre o desfecho da 
história: “E, como a história é sua também, 
invente o final que mais lhe convém”, 
partindo de perguntas como:
> O final desta história é fechado ou 
aberto? Por quê? 
> Quais histórias que vocês conhecem 
que têm um final fechado? E aberto?

3. Converse sobre os personagens, 
retomando trechos da história que 
exemplifiquem a sua caracterização.

linguagem e tipo 
de discurso

A linguagem é informal, tem tom 
de contador de história, tanto do 
narrador inicial como do papagaio.  
A expressão de tempo indeterminado 
“Era uma vez” usada pelo papagaio 
lembra que o que ele conta é uma 
lenda. A estrutura narrativa é linear. 
Há diálogos entre os personagens 
marcados por travessão, ou seja,  
uso do discurso direto.

tempo

As histórias do narrador e do 
papagaio são contadas no pretérito, 
mas os diálogos estão no presente  
do indicativo e no pretérito. A história 
do primeiro narrador dura o tempo  
em que o papagaio a conta para  
a arara. O tempo em que se passa  
a história contada pelo papagaio  
é marcado por suas falas: “Era –  
erera – uma vez uma arara” (p. 4);  
“Daí a mais alguns dias...” (p. 13);  
“E o tempo passou, [...] as plantas 
foram crescendo” (p. 14); “Daí a  
um tempo....” (p. 16); e “– E acabou  
a história” (p. 22).

personagens

> Arara: “Era – ou erera – uma vez uma 
arara. Bem colorida, com muita pena 
vermelha e algumas azuis e amarelas” 
(p. 4). Possessiva, não deixava ninguém 
chegar perto das frutinhas de guaraná. 
> Papagaio: morador da mata, 
gostava de contar histórias. 
> Caxinguelê: espécie de esquilo que, 
assim como a arara, gostava de guaraná.

4. Veja com os alunos como os narradores 
informam a passagem do tempo.

5. Chame a atenção para os recursos 
de linguagem a partir de perguntas:
> Como o narrador conta a história? 
> E como o papagaio conta a história 
dentro da história?

narrador

O narrador da p. 3 conta a história 
na terceira pessoa. Sabe tudo o que     
aconteceu, quer dizer, é onisciente, 
mas não participa dos acontecimentos. 
Das pp. 4 à 22, esse narrador usa a 
voz do papagaio para contar a história 
dentro da história, na terceira pessoa. 
O último parágrafo da p. 22 é dito  
pelo primeiro narrador: “E, como  
a história é sua também, invente  
o final que mais lhe convém”, presente 
também quando expressa diálogos, 
como na p. 22: “– Acabou – confirmou 
o papagaio”.
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6. Esta história é um bom disparador para 
ampliar o conhecimento dos alunos sobre 
lendas do Brasil. Peça que pesquisem e 
contem algumas, para que possam fazer 
comparações, generalizações e ampliar 
seu repertório. 

A frase no texto “quem não trabalha 
só atrapalha” é um trocadilho, 
um jogo de palavras parecidas no 
som mas de significados diferentes. 
Geralmente, os trocadilhos são 
usados em situações de conteúdo 
humorístico.

Lenda é uma narrativa popular, oral 
ou escrita, de conteúdo fantástico, 
transmitida através das gerações.

c) atividades de criação

1. Aproveite a frase da p. 22: “entrou pelo pé 
da arara, saiu pelo pé da gralha, quem não 
trabalha só atrapalha” e convide os alunos 
a criar outras frases engraçadas que façam 
trocadilhos e rimas para finalizar a história.

2. Proponha uma pesquisa sobre os 
animais apresentados ao longo do livro, 
focando em suas características físicas,  
o que comem e o seu hábitat. 

> No final da atividade 2, os alunos 
podem montar um mural ou um livro  
com os textos informativos e uma 
ilustração dos animais. Para integrar um 
trabalho com artes, apresente a técnica 
écoline e pastel seco, utilizada pela 
ilustradora Mariângela Haddad, e depois 
proponha que pintem suas ilustrações 
com cores fortes (deixando claro que eles 
podem utilizar outros recursos para que  
o efeito de cores vibrantes apareça).


