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autor e ilustrador Dipacho

coleção Avulso

editora Scipione

formato 21 x 25 cm

número de páginas 24

faixa etária sugerida 4/5 anos

projeto pedagógico

JACINTO E MARIA JOSÉ

Em que medida as situações sociais 
contextualizam as relações e proporcionam 
experiências mobilizadoras de encontros? 
Como as características das pessoas 
influenciam umas às outras causando 
impacto naqueles que se encontram?
Essas são as questões que, de modo 
poético, esta obra provoca em cada leitor.

Temas: amizade / convivência / 
infância / paisagem caribenha.

resenha do livro

Jacinto e Maria José são amigos. O dia 
deles é igual ao de qualquer criança de 
sua vila colombiana. A única diferença  
é que, mal o dia amanhece, eles já estão 
juntos. Compartilham tudo. Andam 
pela mata, brincam, vivem as mesmas 
aventuras, até as mais perigosas… 

biografia do autor /
ilustrador

Diego Francisco Sanches é Dipacho, 
o autor deste livro sem palavras. 
Colombiano, Dipacho nasceu  
na cidade de Bogotá, em 1984.  
Hoje ele mora em Medellín, onde 
trabalha como autor e ilustrador  
de livros infantis e cria anúncios  
e cartazes. Embora jovem, Dipacho 
já recebeu muitos prêmios pelo 
mundo afora, como o CJ Korea,  
da Coreia, White Ravens, da 
Biblioteca da Juventude de 
Munique... Em Jacinto e Maria 
José, Dipacho conta mais que 
uma delicada história de amizade 
entre duas crianças, elas chamam 
a atenção para uma região da 
Colômbia, com seus habitantes, 
moradias, vestimentas, cotidiano...
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antes de ler o livro

a) a ambiência das relações

Os lugares guardam e inspiram as relações. 
Não é possível separar as relações dos 
contextos em que acontecem e que dão  
o tom dos movimentos experimentados.
Auxilie os leitores a reconhecer os vínculos 
entre as relações que vivenciam e os 
contextos em que acontecem:
> Solicite aos alunos imagens (fotografias, 
desenhos...) do lugar em que vivem e 
proponha leituras. Peça que descrevam 
o lugar falando dos elementos que 
compõem a paisagem: há ruas, parques, 
praças, meios de transporte? De que tipo? 
Como são as moradias? Há predominância 
de prédios ou de casas? Há lugares de 
convivência entre pessoas de diferentes 
famílias como parques e praças?
> Amplie os olhares: quem conhece 
lugares com paisagens bem diferentes 
daquelas onde moram? Quais são as 
diferenças?
> Focalize as relações que a turma 
vivencia: quem são seus amigos? Quando 
e onde vocês encontram seus amigos?  
O que fazem quando estão juntos?
Numa roda de conversa, estimule a 
observação das relações entre as práticas 
de convivência e o ambiente...
> Como é a convivência em grandes 
centros urbanos? O que os amigos fazem 
juntos nesses lugares?
> Em cidades praianas, como é o encontro 
entre amigos?
> Nas zonas rurais, onde se encontram as 
pessoas? O que fazem os amigos quando 
estão juntos?

b) conhecimento de lugares distantes...
Uma obra de autor de outro país, além 
de proporcionar conhecimento acerca da 
leitura em geral, também movimenta uma 

ilustrações

Todo mundo sabe que todo 
desenho provoca leituras. 
Quaisquer traços, dos mais simples 
aos mais rebuscados, carregam  
uma gama de sentidos que 
provocam os olhares daqueles 
que os exploram e chamam para 
uma aventura, uma viagem, ou 
estimulam a criação de sentidos  
e possibilidades. 
Todo mundo sabe que ler é muito 
mais do que decodificar os signos 
alfabéticos em busca de palavras 
que, juntas, construam mundos e 
ideias. 
Dipacho, ou Diego Francisco, coroa 
as imagens como soberanas neste 
livro poético do Jacinto e Maria 
José. E, além de dotar as imagens 
de lirismo, enaltece crianças negras 
do Pacífico colombiano, cuja cultura 
é tão pouco lembrada na literatura 
infantojuvenil.
Dipacho escolhe a relação de 
amizade entre duas crianças e 
expressa todo o contexto que 
propicia vivências que esbanjam 
emoções. Depois elege umas 
três palavras para compor toda 
a história. Isso porque há coisas 
que as palavras talvez não possam 
expressar.
E trabalha as imagens com figuras 
marcantes, fortes, bem traçadas 
porque apresentam contornos 
claros e cores intensas. Cores com 
traços de identidade periférica e 
fora do eixo comumente valorizado. 
Tudo parece estar ali para expressar 
intenções e valores. Uma beleza!
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perspectiva ampla de leitura de outras 
culturas. É muito enriquecedor poder 
levantar perspectivas de experiências  
que ampliam os horizontes dos alunos.  
Por isso, não deixe de explorar, junto  
ao grupo, algumas informações a respeito 
do local de origem do autor. Para isso,  
as ferramentas básicas são o globo 
terrestre a o planisfério...
> Comece ajudando o grupo a 
compreender a diferença entre os dois 
instrumentos: a posição da representação.
> Incentive os alunos a encontrar o Brasil 
e, se possível, a cidade onde estão.
> Mostre a divisão dos continentes e 
comente as semelhanças que existem 
entre os países sul-americanos como 
colonização europeia e diferenças 
socioeconômicas.
> Provoque os alunos informando que 
lerão uma obra de um autor colombiano. 
Em seguida, desafie: quem consegue 
encontrar a Colômbia no planisfério?  
E no globo?
> Quais são as informações que os mapas 
expressam sobre a Colômbia? Quais 
são os países que fazem fronteira com 
a Colômbia? É um país banhado pelo 
oceano? Qual?
> Caso seja possível, explore, pela 
Internet, fotos de diferentes paisagens 
da Colômbia para demonstrar centros 
urbanos e as regiões periféricas, cidades 
litorâneas, regiões rurais... Demonstre  
a diversidade característica dos países 
latino-americanos. 
> Com imagens de diferentes regiões, 
estimule o grupo a pensar nas diferenças 
da vivência cotidiana dos habitantes dos 
lugares analisados.

c) manuseio da obra

Peça aos alunos que explorem o livro 
encontrando nomes de pessoas. Caso seja 

necessário, dê pistas sobre a letra maiúscula 
para que todos localizem nomes.
Nessa situação, é importante auxiliar 
na leitura e na compreensão de duas 
situações:
• que a produção de um livro envolve 
aspectos editoriais e de autoria;
• que, no caso das narrativas de ficção, 
é possível encontrar no livro nomes de 
pessoas que trabalham na produção 
e nomes de personagens que existem 
apenas no contexto da narrativa.
Brinque com a turma apontando nomes, 
fazendo a leitura e perguntando quem  
são ou o que fazem.

durante a leitura do livro

encontrando pistas pelo caminho

A proposta de leitura das imagens 
seguirá sequência que não tem referência 
na numeração das páginas do livro. O 
movimento dos alunos-leitores deverá ser 
orientado pelos elementos / pistas dados 
no texto imagético. Na medida em que 
a exploração das imagens avança, serão 
significadas novas perspectivas de sentidos 
para o texto.

Um guia de leitura
Cada aluno tem uma grande folha de 
papel que está dividida em quatro partes 
numeradas para que possa desenhar  
o que for solicitado durante a leitura  
ou o que considerar importante. 
Sugestão:

Passo 1 – O passeio 
dos olhos

Passo 2 – Caminhando 
pela paisagem

Passo 3 – Observando 
os personagens

Passo 4 – Conhecendo 
acontecimentos do 
lugar
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Passo 1 – O passeio dos olhos
Incentive os alunos a deixar que seus 
olhos “passeiem” pelo livro, no ritmo e 
na sequência que quiserem experimentar. 
Provoque o grupo: passem as páginas 
em velocidade bem lenta, depois mais 
rápida, muito rápida, depois que parem 
em algumas páginas como se fossem 
fotografá-las, que invertam a ordem  
e folheiem do final para o começo... 
Numa roda de conversa, estimule a 
expressão de todos a respeito do que 
captaram com o “passeio” dos olhos:
> Quais imagens consideraram 
interessantes?
> Que sensações ou sentimentos 
vivenciaram?
> Que ideias vocês fazem acerca da 
narrativa?

Depois da conversa, incentive o registro 
individual do primeiro quadro propondo 
a expressão da maior quantidade de 
detalhes que for possível.

Passo 2 – Andando pela paisagem
Cenário é o conjunto de características e 
elementos que constroem a paisagem ou 
o ambiente em que a trama se dá. Nesta 
obra, a narrativa é construída quase que 
exclusivamente com imagens, o que torna 
a exploração do cenário uma verdadeira 
“caça ao tesouro” de cada detalhe 
focalizado pelo autor.

Seguindo a sequência das páginas, 
incentive o grupo a ler o que acontece 
com as paisagens que aparecem na 
história. 
> Em que tipo de lugar acontece a 
história?
> Há semelhanças na paisagem desse 
lugar e a paisagem do lugar onde os 
alunos moram? Quais são as diferenças?

> Na medida em que a narrativa avança, 
há alteração no cenário? De que tipo?
> Quais são os elementos que compõem 
as paisagens?

Na roda de conversa, proponha um 
debate: a história acontece em lugares 
distantes? O que provoca alteração nos 
elementos da paisagem?
No registro do segundo quadro do 
roteiro, ajude os alunos a demonstrar que 
as alterações no cenário fazem parte da 
caracterização de uma mesma região.

Colômbia é um país vizinho do Brasil. 
Sua população é de origem indígena, 
africana e europeia. Depois do Brasil, 
é o país mais populoso da América  
do Sul. 
• O nome “Colômbia” é uma 
homenagem a Cristóvão Colombo, 
foi ele que descobriu o continente 
americano. 
• Há um prato, entre os tantos da 
culinária colombiana, que é famoso  
e muito apreciado: formigas fritas.

Passo 3 – Observando os personagens
Personagens são os elementos centrais 
dos textos narrativos. São os responsáveis 
pelas ações e conflitos que aparecem  
na trama. De maneira geral, são 
classificados como principais e 
secundários. Os personagens principais 
atuam mais intensamente na trama 
centralizando todas as ações; e os 
personagens secundários auxiliam  
na contextualização dessas ações.

Ao repassar a sequência das páginas do 
livro, peça auxílio aos alunos para produzir 
uma lista dos personagens que aparecem 
na trama. Em seguida, na roda, estimule a 
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análise dos personagens para classificá-los  
em principais e secundários.
Lance um desafio voltando ao título  
da obra e perguntando aos alunos: 
> Vocês podem relacionar o título aos 
personagens que focalizaram na lista: 
quem é Jacinto? Quem é Maria José?
> O que fazem os outros personagens?

No registro do passo 3, peça desenhos 
que demonstrem as características dos 
personagens e as diferenças de lugares 
que ocupam na trama (principais ou 
secundários).

Passo 4 – Conhecendo os acontecimentos 
do lugar
Agora a última exploração das pistas...
Estimule os alunos a reconhecer  
os objetos que aparecem na trama e,  
logo em seguida, o que acontece na 
relação dos personagens com esses 
objetos. Por exemplo:
> Quem localiza um objeto que aparece 
na história? O que acontece na história 
quando o objeto aparece?

Lembre de relacionar as diferentes 
situações vivenciadas pelos personagens 
aos possíveis sentimentos que 
experimentam. Proponha questões  
do tipo:
> Como Jacinto e Maria José estavam se 
sentindo dentro do barco? 
> Qual é a sensação dos dois personagens 
quando estão com a bola e os outros 
amigos?

Hora de um debate estimulante:
> Quais são as semelhanças e as 
diferenças entre os acontecimentos que os 
personagens vivenciam na trama e a vida 
cotidiana da turma? As brincadeiras são  
as mesmas? E os desafios enfrentados?

No momento do registro do passo 4, peça 
que os alunos procurem desenhar o maior 
número possível de situações cotidianas 
vivenciadas pelos amigos da história.

depois da leitura

a) revendo o passeio e interpretando 
as pistas

Agora que a leitura terminou, é o 
momento de pensar na caminhada de 
cada um. Na roda, pergunte:
> Quem gostaria de expressar as emoções 
que vivenciou ao longo da leitura? Desafie: 
Em que medida as sensações dos alunos 
podem ser relacionadas às sensações dos 
personagens?
> O que vocês mais gostaram na história?
> Alguém quer falar de momentos que 
não tenha gostado?
> Na opinião de vocês, qual é o assunto 
principal da história?
> O que vocês pensam sobre a escolha 
do autor (texto imagético) para elaborar  
a história?

b) história conhecida... história 
partilhada...
As histórias precisam de movimento. 
Devem passar de uma pessoa para outra 
para que “vivam” por muito tempo.  
Além disso, o leitor que se apropriou  
de uma história poderá experimentar  
a possibilidade de provocar as emoções 
que já vivenciou em outras pessoas.
A situação é fácil porque o grupo já 
entendeu toda a história. Basta, agora,  
um pouquinho de coragem para se 
expressar...
A professora poderá perguntar para  
a turma com quem eles gostariam de 
compartilhar a narrativa conhecida e,  
no dia da troca, organizar:
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• cada aluno da turma contará a história 
para um colega convidado;
• o ambiente deve proporcionar conforto 
para a dupla de troca (por exemplo, duas 
almofadas, dois banquinhos...);
• o “contador de história” terá um ótimo 
suporte de memória com seu registro de 
leitura. É só segui-lo acrescentando emoção 
aos acontecimentos.

encerramento do projeto

Uma tarefa instigante...
E se os alunos fossem autores? Como 
poderiam desenhar a história de uma 
amizade que vivenciam?
Seguir os passos abaixo pode ajudar:
a) Pensar na situação de amizade que 
quer demonstrar.
b) Escolher o lugar onde os amigos se 
relacionam.
c) Levantar diferentes situações que os 
amigos experimentam.
d) Dividir a situação em quatro ou cinco 
cenas.
e) Desenhar as cenas com capricho.
f) Verificar a necessidade de usar algumas 
(poucas) palavras.
g) Finalizar com o título que traga os 
nomes dos amigos retratados.
Num momento de troca das produções  
de cada um a emoção estará garantida 
pela intensidade das amizades vividas!


