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O livrO O rei de Nyasala, um país da África, decidiu 

enviar a um presidente de outro país, que o visitara, 

vinte dos melhores exemplares de elefantes de seu reino. 

Para isso, encarregou o capitão Yahadí de pilotar o navio 

que levaria tão valiosa carga. No porto de chegada, no 

entanto, Yahadí tem uma surpresa: ninguém ali espera 

esse exótico presente, e, como o Presidente da República 

encontra-se em viagem pela Ásia, os animais não podem 

ser desembarcados. Para piorar, o rei de Nyasala é deposto 

e a tripulação do navio decide desertar. O único consolo 

do Capitão são três crianças com as quais ele faz amizade 

e a quem começa a ensinar os segredos da navegação. 

Atentos à conversa, os elefantes preparam uma grande 

surpresa. A história se baseia em lenda africana que 

afirma a sabedoria e inteligência desses animais.
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interpretando o texto

Travessias implicam aprendizagens

Percorrendo as veredas do sertão recriado por Guimarães Rosa 

(na obra Grande sertão: veredas) ou os caminhos que ligam o Sul 

e o Norte do país nos filmes Central do Brasil, de Walter Salles 

(1998), e O caminho das nuvens, de Vicente Amorim (2003), sem-

pre há o que se aprender. Em seus percursos, as personagens se 

transformam, e o leitor também se transforma em contato com as 

histórias. Às vezes imaginadas, às vezes trazidas de longas viagens, 

as histórias lidas permitem realizar os caminhos das descobertas.

Com A travessia dos elefantes não é diferente. Dividida em sete 

capítulos, a história fala da responsabilidade de alguns e da irres-

ponsabilidade de outros, de problemas aparentemente insolúveis 

e das possibilidades de resolvê-los. Ao longo da narrativa, o lei-

tor acompanha a sensibilidade dos próprios elefantes e de alguns 

personagens que convivem com eles. Ao final, pode surpreender-

se com a inteligência dos animais: nesta história, quem ensina e 

quem aprende?

a Travessia

A história começa com a visita do presidente de um supos-

to país ocidental de outro continente ao rei Bucharaia, gover-

nante do reino africano de Nyasala. Como demonstração de sua 

amizade ao visitante estrangeiro, o rei resolve presenteá-lo com 

20 jovens elefantes, enviados de navio — o poderoso cargueiro 

Tyawara, capitaneado pelo experiente Yahadí —, que habitariam 

zoológicos e seriam apreciados fora dos espetáculos de circo.

Depois de uma longa jornada, o navio chega a seu destino, 

mas os elefantes são impedidos de desembarcar, já que ninguém 

sabia do presente enviado e de como proceder com carga tão 

inusitada. Depois da decepção inicial, uma frustração crescente 

foi tomando conta dos marinheiros, dos tratadores e até dos ani-

mais, que ficaram abatidos e desnutridos. Mesmo as esperanças 

do corajoso e otimista capitão Yahadí foram aos poucos se dis-

solvendo e seu sorriso constante desapareceu por completo. Ele 

descobre que o presidente do país presenteado estava em viagem 

pela Ásia e o rei Bucharaia havia sido deposto. Não havia, por-

tanto, quem pudesse emitir ordens para a solução do impasse; 

ocorreu, então, uma deserção coletiva dos tripulantes, mais do 

que justificada pela precariedade da situação.

contar histórias?
As histórias sempre foram contadas 

oralmente, mesmo antes do surgimento 

da escrita. Viajantes e heróis, que 

lutavam em guerras longínquas, 

voltavam para narrar suas experiências 

vividas ou descrever os mundos 

distantes por eles vistos. Narravam para 

quem os ouvia, muitas vezes reunidos 

apenas para isso, outras vezes durante 

o trabalho. E as histórias passavam 

de boca em boca, de geração em 

geração. Foi assim que nasceu a 

literatura e a figura do narrador em 

toda a história da cultura: na antiga 

Grécia, na África ou mesmo com os 

indígenas da América. “I-Juca-Pirama”, 

de Gonçalves Dias, é a bela história de 

um herói, narrada por um velho pajé 

às crianças de sua tribo. Ao fim dela, 

o velho, com sua experiência, diz aos 

jovens: “Meninos, eu vi”.

BENJAMIN, Walter. O narrador. In 

BENJAMIN, Walter et alii. Textos 

escolhidos. Coleção Os Pensadores. 

São Paulo, Abril Cultural, 1983.

DIAS, A. Gonçalves. Poesia lírica e 

indianista. Série Bom livro. São Paulo, 

Ática, 2003.

tradição oral africana
“A escrita é uma coisa, e o saber, outra.  

A escrita é a fotografia do saber, mas não  

o saber em si. O saber é uma luz que  

existe no homem.”

Tierno Bokar

As civilizações tradicionais africanas, 

tanto no Saara quanto ao sul do 

deserto, eram em sua maioria 

sociedades da palavra falada, mesmo 

Mergulhando 
na temática
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Com muito esforço, e ajudado por três crianças que se afei-

çoaram aos animais, Yahadí cuida como pode dos elefantes, até 

que um dia todos são surpreendidos pela astúcia dos bichos: eles 

aprendem a conduzir o navio e retornam sozinhos aos belos jar-

dins de seu reino de origem.

revelaçãO dOs Temas

Com aspectos culturais tipicamente africanos, como a práti-

ca ancestral de contar histórias e a nomeação dos seres a partir 

de suas características, a narrativa evidencia, logo no início, o 

problema que motivará todo o enredo: o desembarque impos-

sível dos vinte elefantes no país para o qual eles haviam sido 

enviados. Esse fato revela um choque cultural brutal, já que o 

presente era algo raro e muito valioso no país de origem, Nya-

sala, mas os elefantes acabaram ficando desrespeitosamente 

encalhados no porto. Sugere também que a visita que gerou 

a idéia do presente não tivera nenhum valor especial para o 

presidente do outro continente. Quando se lê “Sua Excelência, 

o Presidente, acreditava que era bom para o seu país relacionar-

se com nações de outras partes do mundo” (p. 7), o narrador 

sugere que o leitor se pergunte sobre as verdadeiras razões des-

se interesse. Se o objetivo do Presidente era favorecer trocas e 

intercâmbios, por que tanto descaso com o presente enviado 

pelo rei Bucharaia?

Esta reflexão, que no contexto do livro está ligadas às relações 

institucionais entre países, pode sugerir que a diplomacia está à 

mercê dos interesses do poder; e mais: pode encontrar paralelo 

nas relações interpessoais. Muitas vezes, pessoas aproximam-se 

de outras por interesses egoístas; outras vezes, esquece-se a soli-

dariedade, valor fundamental para o bem-estar de todos.

A atitude das crianças do porto, principalmente de Janjão, 

Pipo e Lila, mostra, porém, o oposto; elas eram carinhosas com 

o Capitão e com os animais, arranjando comida e demonstran-

do interesse pelas artes da navegação. Foi para elas que Yahadí 

narrou a bela história africana sobre os elefantes (pp. 49-53). 

Reproduzindo assim uma prática comum nas comunidades 

africanas tradicionais, a de contar histórias para transmitir 

ensinamentos; o Capitão narra aquilo que se confirmará no 

próprio destino dos elefantes confinados: sensibilidade e inte-

ligência são as principais características desses bichos tão espe-

ciais, cuja conduta, na obra, vai sugerir que sejam superiores a 

muitos  humanos.

onde existia a escrita. A tradição 

oral nessas comunidades é um 

testemunho transmitido verbalmente 

de uma geração para outra e deve 

ser compreendida como uma atitude 

diante da realidade e não como a 

ausência de uma habilidade. Para os 

africanos tradicionais, o testemunho é 

a ligação entre o homem e a palavra 

e esta possui um valor sagrado, 

vinculado à sua origem divina e às 

forças ocultas nela depositada.

Para saber mais sobre as tradições 

africanas, ver: HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. 

Amkoullel, o menino fula. Trad. Xina 

Smith de Vasconcelos. São Paulo, Palas 

Athena/Casa das Áfricas, 2003.

a linGuaGeM nas  
coMunidades tradicionais
O antropólogo Pierre Clastres faz 

severas críticas à utilização da 

linguagem nas sociedades ocidentais, 

tendo por base as experiências da 

sociedade indígena guayaki, que vive 

no chaco paraguaio. O que ele diz vale 

para outras comunidades do mundo: 

“O discurso ingênuo dos selvagens 

nos obriga a considerar o que poetas 

e pensadores são os únicos a não 

esquecer: que a linguagem não é um 

simples instrumento, que o homem 

pode caminhar com ela, e que o 

Ocidente moderno perde o sentido de 

seu valor pelo excesso de uso a que 

a submete. A linguagem do homem 

civilizado tornou-se completamente 

exterior a ele, sendo apenas um meio 

de comunicação e informação. A 

qualidade do sentido e a quantidade 

dos signos variam em sentido inverso. 

As culturas primitivas, ao contrário, 

mais preocupadas em celebrar a 
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conversando coM os alunos

antes da leitura
Sugere-se em primeiro lugar uma pesquisa sobre o continente 

africano: onde fica a África? Que países compõem esse imenso 
continente? Quais são as suas especificidades? Conhecer melhor 
a realidade africana é importante para que o leitor brasileiro re-
conheça parte de sua própria identidade. Afinal, a presença das 
etnias e das culturas africanas, que são muitas, é enorme no Brasil. 

Deve-se enfatizar a diversidade e a riqueza desse universo como 
um modo de respeitar diferenças e combater preconceitos.

durante a leitura
Sugerem-se as seguintes atividades: 

• Desenho do país africano. Nas primeiras páginas do livro, o 
reino de Nyasala, cujo nome significa “jardim do mar”, é des-
crito com riqueza de detalhes. Podem ser feitos desenhos bem 
coloridos com lápis de cor, giz de cera, hidrográficas ou tinta, 
contemplando as principais características do lugar. 

• Jogo da nomeação. Pode-se promover uma atividade lúdica 
com os alunos, propondo a renomeação de cada um a partir 
de suas características pessoais. Deve-se discutir a inadequa-
ção de nomes pejorativos ou jocosos, já que o objetivo do jogo 
é valorizar o que cada um tem de especial e que contribua 
para o grupo.

• Dicionário de nomes. É possível realizar uma pesquisa em que 
sejam verificados a origem e o significado do nome real de 

Deve-se destacar a tarefa de Yahadí com a renomeação dos ele-

fantes. Os nomes escolhidos pelo capitão — Dongo, Kaidara, Oba, 

Asfru, Batt, Alsbatt, Tabela, Akewi, Kori, Lootaria e Mejari — são 

extremamente sonoros e repletos de significação. A prática da no-

meação motivada é comum em certas comunidades tradicionais 

africanas, em que as pessoas recebem nomes que expressam suas 

habilidades ou fazem referência a aspectos de sua aparência física. 

Trata-se de uma realidade lingüística diferente da brasileira, já que 

o sistema verbal utilizado em português é puramente convencio-

nal e os signos lingüísticos são arbitrários, articulando de modo 

independente o plano do conteúdo e o plano da expressão.

*Os destaques remetem ao item Mergulhando na temática.

linguagem do que em servir-se dela, 
souberam manter com ela essa relação 
interior que é já em si mesma aliança 
com o sagrado. Não há, para o homem 
primitivo, linguagem poética, pois 
a linguagem já é, em si mesma, um 
poema natural em que repousa o valor 
das palavras.”

CLASTRES, Pierre. Crônica dos índios 
guayaki. O que sabem os caçadores 
nômades do Paraguai. São Paulo: 
Editora 34, 1995.
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cada aluno. Além de divertido, o trabalho resultará num pe-
queno dicionário de nomes.

• Rodas de conversa. Sobre diferentes versões para o final da 
narrativa: antes do início da leitura do capítulo 6, em que é 
relatada a organização dos próprios elefantes para o regresso 
à África, as crianças podem dar suas versões para o final da 
narrativa. Como resolver o problema dos elefantes presos no 
navio? Todas as possibilidades, desde que coerentes, devem 
ser valorizadas. É importante que os alunos reflitam sobre o 
valor da amizade. Por que nos aproximamos das pessoas? O 
que é preciso fazer para cultivar os amigos? Será que somos 
cuidadosos e respeitosos com as diferenças pessoais?

depois da leitura
Sugerem-se as seguintes atividades:

• Elaboração de notícia de jornal ou de telejornal. A recusa dos 
elefantes, o encalhe do Tyawara no porto e a deserção da tri-
pulação são bons assuntos para a elaboração de notícias. Pre-
paradas para um suposto jornal impresso ou para um jornal 
de televisão, as reportagens devem abordar detalhes do fato, 
trazendo, inclusive, entrevistas com os envolvidos no episódio 
(o Capitão, os responsáveis pelo governo, os moradores do 
porto, as crianças etc.).

• Maquete do navio Tyawara. Em parceria com o professor de 
Artes, é possível elaborar maquetes do navio Tyawara. A partir 
das descrições contidas no livro, podem-se planejar as formas 
e os detalhes da embarcação para depois construí-la. Mate-
riais como papelão ou isopor dão bons resultados. Depois, é 
só pintar e combinar uma exposição com todos os trabalhos.

• Narração do retorno dos elefantes. Como foi a viagem de volta 
para a África? Imaginar essa aventura em que os elefantes são 
protagonistas da história pode ser uma atividade muito inte-
ressante. Os detalhes do regresso — problemas enfrentados, 
soluções encontradas — e a felicidade da chegada são narra-
dos pelos alunos em textos e ilustrações.

• Reescrita da história do ponto de vista dos elefantes. A travessia 
dos elefantes é narrada em terceira pessoa. Como seria a história 
contada em primeira pessoa, do ponto de vista dos elefantes? 
Para realizar essa atividade é preciso escolher quais episódios 
serão recontados e depois imaginá-los sempre sob a perspecti-
va de um dos animais. Como eles se sentiram presos no navio? 
Qual era sua opinião sobre o Capitão e as crianças? Como ti-
veram a idéia de retornar sozinhos à sua terra natal? Como se 
organizaram? Responder a essas perguntas é tarefa dos textos 
recriados, individualmente ou em dupla, pelos alunos.

elaboração do guia Vima Lia de Rossi maRtin; 
coordenação iVone daRé RabeLLo; revisão 
pedagógica e preparação miRó editoRiaL


