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MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR

VOZES ANCESTRAIS: DEZ CONTOS INDÍGENAS

Este material tem a finalidade de colaborar com educadores 

empenhados em fazer da leitura uma ferramenta para o 

autoconhecimento e o conhecimento do mundo. Tornar a 

leitura um hábito na vida dos jovens é nossa responsabilidade 

e também um grande prazer. Ajude-os a ter a chance de 

descobrir nas páginas de um livro muita diversão, cultura, 

informação e, acima de tudo, um novo jeito de ver o mundo.

Aqui você encontra:

• Contextualização do autor e da obra.

• Motivação do estudante para a leitura/escuta.

• Informações que relacionam a obra aos seus respectivos 

temas, categoria e gênero literário.

• Subsídios, orientações e propostas de atividades.

• Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

• Orientações gerais para as aulas de outros componentes 

ou áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes 

na obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

livro Vozes ancestrais: dez contos 

indígenas

autor Daniel Munduruku

número de páginas 80

categoria 1 — 6o/7o anos — Ensino 

Fundamental

temas

O mundo natural e social

Encontros com a diferença

gênero

Conto

Daniel Munduruku costuma afirmar: “Escrevo para me manter índio”. 
Foi com essa motivação que o autor teve a ideia de procurar indígenas 
de dez povos e coletar os contos tradicionais transcritos nesta obra, 
trazendo para o leitor um pouco das crenças e tradições das populações 
que habitam o território brasileiro.

“Como o Sol ressuscitou o Lua” é uma destas histórias. E, não, 
você não leu errado: entre os Umutina, Lua é um substantivo masculino. 
Os Nambikwara contam como o fogo, que pertencia ao tamanduá-
bandeira, foi roubado e distribuído entre todos os seres. Em “Os dois 
teimosos”, os Maraguá ensinam a importância de “não mexer nas 
coisas da floresta sem ter necessidade”.

Esta composição de textos é enlaçada pelos retratos que abrem 
cada capítulo, revelando pela imagem a identidade cultural de cada 
povo, na expressão facial, nos adornos e até mesmo nos instrumentos 
e objetos do dia a dia.
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA 

E GÊNERO

1. Contextualização do autor e da obra

A obra

Daniel Munduruku, em Vozes ancestrais, reuniu e recontou 

histórias de dez povos indígenas que vivem no território 

brasileiro. O autor convidou indígenas de diferentes etnias 

para recolher essas histórias e as transcreveu, respeitando 

os elementos originais, na forma como lhe foram contadas. 

Alguns povos narraram contos de criação (do Sol, da Lua, 

do fogo); outros escolheram fábulas (como em “Os dois 

teimosos”, na qual os Maraguá ensinam a importância de 

“não mexer nas coisas da floresta sem ter necessidade”, e 

em “O macaco e a onça”, em que o macaco prega uma peça 

na onça, que é muito arrogante); e há ainda os que lembram 

as tradições (como os Tikuna e “A Festa da Moça Nova”, ritual 

de passagem da menina à vida adulta). Para acompanhar os 

textos, foram escolhidas fotos de representantes de cada 

um dos povos presentes no livro, que mostram um pouco 

de sua cultura por meio das referências visuais. Há também 

imagens de paisagens dos locais habitados por esses povos, 

uma maneira de mostrar a diversidade geográfica do território 

ocupado pelos indígenas no Brasil. O posfácio é assinado 

por Wilmar D’Angelis, linguista e indigenista, professor da 

Unicamp. Para ele, “este livro oferece aos leitores uma chance 

de contato com outras formas de contar as realidades do 

mundo, ou de ensinar as gerações mais novas”. 

Sobre o autor

O escritor Daniel Munduruku é indígena, graduado em 

Filosofia, com licenciatura em História e Psicologia. Doutor  

em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), pós- 

-doutor em Literatura pela Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar). Diretor presidente do Instituto UK’A — Casa dos 

Saberes Ancestrais. Comendador da Ordem do Mérito Cultural 

da Presidência da República na categoria da Grã-Cruz, a mais 
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importante honraria oficial dada a um cidadão brasileiro na área 

da cultura. Recebeu diversos prêmios no Brasil e no exterior, 

entre eles, o Prêmio Jabuti, o Prêmio da Academia Brasileira de 

Letras, o Prêmio Érico Vanucci Mendes (outorgado pelo CNPq) e 

o Prêmio Tolerância (outorgado pela Unesco).

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta

Este livro propicia ao aluno a oportunidade de conhecer uma 

amostra de textos que representam algumas etnias indígenas 

presentes em território nacional e entrar em contato com uma 

parte da tradição e da cultura brasileira, às vezes esquecida e 

deixada em segundo plano. 

A Lei no 11.645\2008 estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional para a inclusão oficial no currículo da rede 

de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena”, a partir de 2008. Desde então, 

tem-se percebido um movimento das editoras para lançarem 

livros que atendam a essa nova demanda.

Este livro é relevante para o aluno porque seu autor é 

um indígena, que conversou com indígenas e recontou as 

histórias deles para nós. É o olhar indígena sobre sua própria 

cultura, história e tradição, importante para dar voz a esses 

povos, que por tanto tempo foram retratados por meio do 

olhar do homem ocidentalizado. O aluno não terá contato 

em primeira mão com as histórias porque não teve a chance 

de ir até a aldeia, mas pelo menos pode ler (quase como um 

“escutar”) as palavras de um autor indígena.

Assim, além de ter contato com uma cultura riquíssima, 

o aluno usufruirá da leitura prazerosa de muitas histórias 

que abrem caminhos interpretativos para a diversidade do 

mundo. Conhecer é o primeiro passo para estarmos abertos 

ao outro, para rever os nossos valores, e este livro propicia 

isso ao leitor.
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3. Informações que relacionam a obra aos seus 

respectivos temas, categoria e gênero literário

Atualmente, no território brasileiro, são faladas cerca de 

170 línguas indígenas. Calcula-se que em 1500, quando os 

portugueses chegaram ao Brasil, eram faladas quase 1 200 

línguas indígenas. Esses números mostram como muitas 

tradições correm risco de extinção. Já adulto e formado 

em Filosofia, com especialização em História e Psicologia, 

Daniel Munduruku, o autor deste livro, criado na aldeia 

Maracanã, no interior do Pará, decidiu adotar o nome de 

seu povo como sobrenome artístico. “Só o nome diz o que a 

gente é”, ele afirma.

Embora sejam todos reunidos na redutora e 

estigmatizante alcunha de “índios”, esses povos têm origens, 

tradições e culturas ricas e muito variadas. Ou seja, diferem 

não apenas da cultura dos conquistadores de suas terras, 

mas também entre si. Ao apresentar dez contos de povos 

indígenas, Vozes ancestrais torna-se ferramenta poderosa 

para o trabalho com o tema “Encontros com a diferença”. Os 

contos mostram a relação profunda que o indígena mantém 

com os animais e o meio ambiente, de onde tira o sustento, 

permitindo o trabalho com o tema “O mundo natural e social”.

A leitura destes contos e a reflexão sobre eles podem 

contribuir para o letramento literário de estudantes do 6o 

e 7o anos do Ensino Fundamental. Promover e valorizar a 

cultura, a história, as tradições, as formas de participação 

social e os saberes dos povos indígenas brasileiros contribui 

para o desenvolvimento de competências importantes 

previstas na Base Nacional Comum Curricular, entre 

elas, a de compreender as linguagens como construção 

humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, 

reconhecendo-as e valorizando-as como formas de 

significação da realidade e expressão de subjetividades e 

identidades sociais e culturais. 

4. Subsídios e orientações

O livro contribui para a formação leitora do jovem nas práticas 

de linguagem associadas a vários campos de atuação, em 
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especial o artístico-literário, descritos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), no que se refere principalmente às 

seguintes habilidades:

• (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo nesses textos formas 

de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de sua produção.

• (EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 

a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, 

programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras literárias e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, 

DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas 

e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou produção cultural e 

consultando-os no momento de fazer escolhas, quando 

for o caso. 

• (EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos — 

como contos de amor, de humor, de suspense,  

de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem  

como leituras orais capituladas (compartilhadas ou 

não com o professor) de livros de maior extensão, 

como romances, narrativas de enigma, narrativas de 

aventura, literatura infantojuvenil —, contar/recontar 

histórias tanto da tradição oral (causos, contos de 

esperteza, contos de animais, contos de amor, contos 

de encantamento, piadas, dentre outros) quanto da 

tradição literária escrita, expressando a compreensão  

e interpretação do texto por meio de uma leitura ou  

fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as 

pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto  

pela pontuação quanto por outros recursos gráfico- 

-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações 

etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, 

seja para análise posterior, seja para produção de 
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audiobooks de textos literários diversos ou de podcasts 

de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais 

e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto de forma 

livre quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, 

liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos, 

paralinguísticos e cinésicos necessários aos efeitos 

de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o 

emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre 

vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade 

e pantomima que convenham ao gênero poético e à 

situação de compartilhamento em questão.

• (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender 

— selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes — romances 

infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas 

brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, 

histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre 

e fixa (como sonetos e cordéis), videopoemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o 

texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, 

temas, autores.

• (EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e 

questões definidos previamente, usando fontes indicadas 

e abertas.

• (EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio 

de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação 

científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos 

etc.

• (EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais: tempos verbais, concordância 

nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc.
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PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA

Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura

A contação de histórias e a origem do conto

Daniel Munduruku fala na apresentação de seu livro que os 

contos foram pesquisados em território brasileiro, em um 

trabalho de recolha de histórias e reconto. O reconto é, na 

verdade, o processo de escutar a história do outro e recriá-la 

com as próprias palavras.

O conto escrito, como é conhecido hoje, teve sua origem 

na transcrição de contos orais. Foi um passo para os autores 

começarem a inventar suas próprias histórias escritas, e não 

mais transcrever o que escutavam. Contar histórias é uma 

atividade muito antiga, e talvez não seja exagero afirmar 

que o ato de contar histórias tenha surgido com o próprio ser 

humano se reunindo em grupos para sobreviver. Reunidos, 

uns narravam aos outros o que acontecia durante o dia, e 

assim, aos poucos, as histórias ultrapassaram o âmbito dos 

assuntos diários e passaram a explicar eventos naturais como 

chuvas, secas, origem do dia e da noite. 

Quando surge a escrita, cria-se a possibilidade de registro 

do que antes era só falado. Esse é um resumo de um processo 

muito longo, com várias etapas e, nesse meio-tempo, é claro, 

muitas histórias orais se perderam ou se transformaram.

No século XIV dá-se outra transição. Se o conto transmitido 

ganhará o registro escrito, agora vai afirmando sua categoria 

estética. […]

[…] Se o século XVIII exibe um La Fontaine, exímio 

em contar fábulas, no século XIX o conto se desenvolve 

estimulado pelo apego à cultura medieval, pela pesquisa 

As pinturas rupestres nas paredes são 
registros do dia a dia do ser humano 

pré-histórico, de suas histórias. Na 
imagem, pintura pré-histórica de 4 mil 

anos, Nakhonratchasima, Tailândia.
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do popular e do folclórico, pela acentuada expansão da 

imprensa, que permite a publicação dos contos nas inúmeras 

revistas e jornais. Este é o momento da criação do conto 

moderno quando, ao lado de um Grimm que registra contos e 

inicia o seu estudo comparado, um Edgar Allan Poe se afirma 

enquanto contista e teórico do conto.

Portanto, enquanto a força do contar estórias se faz, 

permanecendo, necessária e vigorosa, através dos séculos, 

paralelamente uma outra história se monta: a que tenta 

explicitar a história destas estórias, problematizando 

a questão deste modo de narrar — um modo de narrar 

caracterizado, em princípio, pela própria natureza desta 

narrativa: a de simplesmente contar estórias (GOTLIB, 

2000, p. 7-8).

Contar histórias é uma habilidade que tem acompanhado 

o ser humano, importante para a socialização, a passagem de 

conhecimento e a sobrevivência da tradição. Mas, atualmente, 

essa prática parece estar se perdendo. Embora ainda haja 

famílias que se reúnem em volta da mesa para almoçar ou 

jantar, contando acontecimentos dos dias, ou ao redor de 

seus membros mais idosos para escutar histórias antigas, 

muitas perderam esse hábito. Em aldeias indígenas, contar 

histórias ainda é muito comum, é o modo de os mais 

velhos passarem aos mais novos as tradições.

Josse Fares e Paulo Nunes falam sobre a necessidade de a 

escola retomar essa prática da oralidade.

A defesa pela retomada de uma atitude oral cotidiana na 

didática da sala de aula de hoje, a nosso ver, contempla 

diversos desejos. O primeiro, e decisivo, é a necessidade de 

reinterpretação de uma forma de transmissão de conhecimento 

que o passado histórico nos proporcionou. Dizer um texto em 

voz alta, de certo modo, é a recuperação da técnica que aedos, 

jograis e menestréis nos legaram. Pergunta-se, quem não gosta 

de ouvir histórias? Quem se isenta de escutar alguém que tem 

na manga da camisa um intrigante enredo a socializar? Mesmo 

Daniel Munduruku fala 
sobre o papel do contador 

de história indígena: “Grosso 
modo é possível afirmar que 
as sociedades indígenas são 

sociedades do presente. Toda 
a compreensão de mundo 

desenvolvida por elas passa 
pela urgência, pelo aqui e agora. 

[...] Parte do conhecimento 
desenvolvido pelos povos 
indígenas ao longo de sua 

trajetória histórica tem a ver 
com a transmissão através das 

narrativas orais. Assim, cada 
indivíduo vai formando em si 

uma memória, num processo que 
conhecemos como educação.

[...]
[...] a educação da mente [...] passa 

pelo contador de histórias. Quem 
são eles? São os que trazem para 

o presente o passado memorial. 
[...] Quase sempre são velhos que 
já sentiram a passagem do tempo 
pelo seu corpo. São os guardiões 

da memória. [...]
É, pois, pelo ato de ouvir 
histórias, contadas pelos 

guardiões da memória, que nossa 
gente educa sua mente [...].”

MUNDURUKU, Daniel. O caráter 
educativo do movimento indígena 
brasileiro (1970-1990). São Paulo: 

Paulinas, 2012. p. 67, 71.
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nossas crianças e adolescentes — tão acostumados à hipnose 

virtual das maquininhas — extasiam-se ante um belo poema e 

um conto bem contado.

[…]

Precisamos, à moda de nossos avós índios e nossos pais 

caboclos, acalentar o sonho de crianças e jovens, contando- 

-lhes histórias de tempos imemoriais, em que plantas e animais 

ensinavam ao homem o que este desejava aprender; tempos 

em que o homem e a natureza faziam par, eram desdobramento 

de um mesmo corpo. As artimanhas do imaginário contribuirão, 

assim, para redesenhar o contorno de gerações presentes e 

futuras, preparando o terreno para o plantio do texto escrito 

(FARES; NUNES, 2011, p. 113-115).

Vozes ancestrais é uma ótima oportunidade para os 

alunos entrarem em contato com histórias de diversas 

culturas indígenas e perceberem a importância de contar e 

recontar histórias. 

Referências bibliográficas

FARES, Josse; NUNES, Paulo. Abre-te, sésamo! Ou por uma 

poética da oralidade. In: EVANGELISTA, Aracy Alves Martins; 

BRANDÃO, Heliana Maria Brina; MACHADO, Maria Zélia 

Versiani (Org.). A escolarização da leitura literária: o jogo 

do livro infantil e juvenil. 2. ed., 3. reimp. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2011.

GOTLIB, Nádia Battella. Teoria do conto. 10. ed. São Paulo: 

Ática, 2000.

Atividades 

As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar 

diversas situações de leitura da obra objetivando a fruição 

literária, bem como o desenvolvimento de competências 

específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de 

linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de 

estudo e pesquisa e do artístico-literário. 
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• Chamar a atenção dos alunos para a materialidade do livro, 

mostrando os elementos da capa (título do livro, nome do 

autor, logotipo da editora) e da quarta capa. Ler com eles 

o texto de quarta capa e, com base nele e na fotografia 

de capa, pedir que falem sobre o que esperam da história. 

Anotar essas observações em uma folha à parte e, depois 

da leitura, voltar a elas com os alunos para ver quais 

foram concretizadas. Sendo o autor indígena, a que eles 

imaginam que se refere a expressão “vozes ancestrais”? 

Qual seria a relação do título com a fotografia da capa? 

(Habilidade de referência: EF69LP45.)

• Perguntar aos alunos se conhecem alguma história que 

tenha como fonte um povo indígena brasileiro; se alguém 

conhecer, pedir que a conte à turma. Questionar se já leram 

livros com a temática indígena e se eles lembram quais 

foram. (Habilidades de referência: EF67LP28 e EF69LP44.)

2. Material de apoio pós-leitura

Sueli de Souza Cagneti e Alcione Pauli, no livro Trilhas 

literárias indígenas para a sala de aula, propõem-se a ajudar 

os professores na tarefa de trabalhar com os alunos a 

literatura indígena na escola. 

No trecho a seguir elas falam de algumas particularidades 

da literatura indígena.

Alcione: […] o que você pode dizer da produção literária 

indígena no Brasil? Ela é diferenciada?

Sueli: A literatura indígena brasileira, embora ainda com um 

número reduzido de títulos, já é bastante significativa, se 

considerarmos o pequeno espaço de tempo entre o início 

de sua produção e os dias de hoje. Como se sabe, essa 

literatura é tradicionalmente oral, e pode-se dizer que há 

mais ou menos uma década é que vem sendo produzida 

como escritura.

Alcione: Como é essa produção? Qual é a sua peculiaridade? O 

que você pode apontar como algo diferencial em sua feitura?

Professor, aqui você pode 
trabalhar com os alunos o que 

Daniel Munduruku afirma sobre os 
contadores de histórias de sua aldeia, 

no texto da página 9 deste manual. 
Perguntar a eles se acham que as 
vozes ancestrais seriam as vozes 

trazidas do passado para o presente, 
mantendo os indígenas conectados 

às suas tradições.
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Sueli: Uma das características mais marcantes dessa 

literatura é que, sendo oriunda da oralidade, ela não 

apresenta uma estrutura linear, como nossos olhos 

ocidentalizados estão acostumados a ler. Sua narrativa, 

acompanhando o fluxo de pensamento do narrador, 

ora conta uma história, ora posiciona o leitor acerca de 

peculiaridades da cultura que está sendo tratada, ora 

nos faz conhecer um pouco da vida do autor e de sua 

comunidade; outras vezes nos situa geográfica, histórica 

e/ou linguisticamente acerca do mundo étnico ao qual 

pertence aquele que narra. 

[…]

Alcione: O interessante das narrativas indígenas são as 

aprendizagens que ocorrem de forma natural. O menino 

que supera o desafio de dominar a mata e seus mistérios; o 

entendimento de que pedir ajuda, às vezes, é o melhor a ser 

feito; o adulto que, ao ver a transformação da situação de 

perigo sendo contornada, alegra-se e vive a comemoração 

junto com os meninos, que estão num processo de 

crescimento intelectual e emocional.

[…]

Sueli: Muitas são as obras indígenas — eu ousaria dizer, 

a maioria delas — que não ficam centradas em uma única 

intenção, numa mesma moralidade, num único mote. […]

Alcione: Essa versatilidade encontrada nas narrativas 

indígenas é bastante peculiar, dando-nos a possibilidade de 

propor que em sala de aula se discuta a diversidade cultural 

sob muitos pontos de vista. […]

CAGNETI, Sueli de Souza; PAULI, Alcione. Trilhas literárias indígenas 
para a sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. p. 47, 50-51.

A leitura deste livro é uma boa oportunidade para trabalhar 

com os alunos as características apontadas pelas autoras no 

texto, como a questão da oralidade, a diversidade de pontos de 

vista e entrar em contato com particularidades culturais.



material de apoio ao professor

___
13

___

Atividades 

As atividades a seguir podem auxiliar o professor na reflexão 

após a leitura, com o objetivo de potencializar os efeitos 

da fruição literária, as competências específicas de Língua 

Portuguesa e diversas práticas de linguagem previstas na 

BNCC.  

• Pedir aos alunos que comentem o que acharam do livro 

Vozes ancestrais, de qual conto mais gostaram e por quê. Em 

seguida, orientar um debate com a turma sobre a necessidade 

de representação dos grupos étnicos que pertencem a um país 

por sua arte e literatura. Questioná-los se acham que isso 

tem acontecido no Brasil e se acreditam que os diversos 

grupos étnicos de nosso país têm sido apropriadamente 

representados. (Habilidades de referência: EF69LP44 e 

EF69LP46.)

• As narrativas que compõem o livro fazem parte da 

tradição oral de vários povos indígenas brasileiros. Propor 

à turma uma atividade para que os alunos percebam 

a dinâmica da transmissão das histórias orais. Levar 

para a sala de aula um conto indígena. Fazer uma roda 

e escolher quatro ou cinco alunos para ficarem do lado 

de fora da sala, enquanto essa história é contada para a 

turma. Convidar um aluno da roda e pedir a ele que conte 

a história que ouviu a um dos colegas que tenha ficado do 

lado de fora, separadamente, para que nenhum dos outros 

quatro alunos que ainda estão para fora da sala escute. 

Esse aluno, depois de ouvir, entrará na sala de aula para 

contar a mesma história novamente. Outro aluno que ficou 

fora da sala voltará e ouvirá esse segundo reconto. Depois, 

esse aluno que entrou para ouvir o segundo reconto 

sairá e contará para mais um colega que estava fora. E 

assim sucessivamente, por duas ou três vezes. Por fim, 

confrontar a história original com todos os recontos e suas 

particularidades. (Habilidade de referência: EF69LP53.)

• Há, na língua portuguesa, uma série de palavras de 

origem indígena: abacaxi, sabiá, catapora, gambá, pipoca, 

pupunha, cacau… Orientar os alunos a pesquisarem dez 

palavras de origem indígena comuns no cotidiano deles 
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e anotar seu significado. Depois, organizar um bingo de 

palavras com a amostra recolhida. Ao sortear uma palavra, 

pedir ao aluno que a selecionou que leia para a turma 

seu significado. (Habilidades de referência: EF67LP20 e 

EF67LP21.) 

Competência trabalhada:  

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também participar de 

práticas diversificadas da produção artístico-cultural.



material de apoio ao professor

___
15

___

PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE

Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou 

áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na 

obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

Um pouco sobre mito

Mito é uma tentativa de o ser humano explicar o que observa 

no mundo, contando sobre a experiência de estar vivo; é um 

facilitador do caminho que ele faz do nascimento até a morte, 

ajudando-o a passar pelas fases de transição que há entre as 

duas extremidades da vida.

Joseph Campbell, autor de O poder do mito, diz que a 

imagem da morte é o início da mitologia porque, segundo ele, 

a primeira evidência de algo parecido com um pensamento 

mítico está associada à sepultura. Quando a vida deixou de 

existir, o ser humano provavelmente começou a se perguntar 

a respeito do que acontecia com aquele semelhante que uma 

hora respirava e, na outra, não mais.

Betty Mindlin, antropóloga brasileira, acrescenta:

Os mitos frequentemente falam de acontecimentos 

fantásticos, mágicos. É por isso que muita gente pensa e diz 

que mito é invenção, mentira, ficção; mas para os povos que 

os contam, donos das histórias, e para quem souber decifrar 

sua linguagem poética, os mitos são uma história verdadeira, 

uma explicação sobre o mundo, sobre o que é viver, sobre a 

origem da humanidade, sobre o aparecimento da agricultura, 

da caça, das plantas, das estrelas, do homem e da mulher, do 

fogo, do sol, da lua, de tudo o que se puder imaginar. […] São 

histórias sagradas, preciosas, respeitadas por todos.

MINDLIN, Betty. O primeiro homem e outros mitos dos índios 
brasileiros. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2001. p. 7-8.

Assim, os mitos, por meio de palavras, imagens e símbolos, 

ajudam o ser humano a conhecer a sua própria cultura e a dos 

outros povos. Predominantemente urbanas nos dias de hoje, 

as pessoas acabaram por se distanciar dos mitos. Retomar 

os mitos, conhecer mitos de outras culturas é um poderoso 

Capa do livro O poder do mito.
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instrumento de investigação de nossas raízes. Campbell fala 

sobre a importância do mito:

MOYERS: Por que mitos? Por que deveríamos importar-nos 

com os mitos? O que eles têm a ver com minha vida?

CAMPBELL: Minha primeira resposta seria: “Vá em frente, viva 

a sua vida, é uma boa vida — você não precisa de mitologia”. 

Não acredito que se possa ter interesse por um assunto só 

porque alguém diz que isso é importante. Acredito em ser 

capturado pelo assunto, de uma maneira ou de outra. Mas 

você poderá descobrir que, com uma introdução apropriada, 

o mito é capaz de capturá-lo. E então, o que ele poderá fazer 

por você, caso o capture de fato?

Um de nossos problemas, hoje em dia, é que não 

estamos familiarizados com a literatura do espírito. Estamos 

interessados nas notícias do dia e nos problemas do 

momento. Antigamente, o campus de uma universidade 

era uma espécie de área hermeticamente fechada, onde as 

notícias do dia não se chocavam com a atenção que você 

dedicava à vida interior, nem com a magnífica herança 

humana que recebemos de nossa grande tradição — Platão, 

Confúcio, o Buda, Goethe e outros, que falam dos valores 

eternos, que têm a ver com o centro de nossas vidas. Quando 

um dia você ficar velho e, tendo as necessidades imediatas 

todas atendidas, então se voltar para a vida interior, aí bem, 

se você não souber onde está ou o que é esse centro, você 

vai sofrer.

As literaturas grega e latina e a Bíblia costumavam fazer 

parte da educação de toda gente. Tendo sido suprimidas, 

toda uma tradição de informação mitológica do Ocidente 

se perdeu. Muitas histórias se conservavam, de hábito, 

na mente das pessoas. Quando a história está em sua 

mente, você percebe sua relevância para com aquilo que 

esteja acontecendo em sua vida. Isso dá perspectiva ao 

que lhe está acontecendo. Com a perda disso, perdemos 

efetivamente algo, porque não possuímos nada semelhante 

para pôr no lugar. Esses bocados de informação, provenientes 

dos tempos antigos, que têm a ver com os temas que 
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sempre deram sustentação à vida humana, que construíram 

civilizações e formaram religiões através dos séculos, têm a 

ver com os profundos problemas interiores, com os profundos 

mistérios, com os profundos limiares da travessia, e se você 

não souber o que dizem os sinais ao longo do caminho, terá 

de produzi-los por sua conta. Mas assim que for apanhado 

pelo assunto, haverá um tal senso de informação, de uma ou 

outra dessas tradições, de uma espécie tão profunda, tão rica 

e vivificadora, que você não quererá abrir mão dele.

CAMPBELL, Joseph. O poder do mito. São Paulo:  
Palas Athena, 1990. p. 3-4.

Atividades 

As atividades a seguir propiciam o desenvolvimento das 

seguintes habilidades listadas na BNCC: “(EF06HI07) 

Identificar aspectos e formas de registro das sociedades 

antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, 

distinguindo alguns significados presentes na cultura 

material e na tradição oral dessas sociedades”; “(EF06HI08) 

Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes 

culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, 

maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões 

brasileiras”; “(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais 

ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e 

econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas 

de diversas regiões brasileiras”; “(EF07HI09) Analisar os 

diferentes impactos da conquista europeia da América para as 

populações ameríndias e identificar as formas de resistência.

• A primeira narrativa do livro, “Como nossos pais 

recriaram o povo Paiter Suruí”, pode ser considerada 

um mito de origem. Verificar se os alunos sabem o que 

é um mito. Pode ser necessário dedicar um tempo a 

esse estudo — o que é mito e sua importância — antes 

de propor a pesquisa de mitos de origem. Se possível, 

assistir com os alunos ao vídeo O poder do mito: a 

mensagem do mito, o primeiro episódio de uma série de 

1988, de seis episódios, produzida pelo canal norte- 

-americano PBS. Nele, de forma didática, Campbell 

História
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explica o que é mito e sua importância (como o vídeo 

é longo, pode-se selecionar uma parte para exibir 

aos alunos). Caso não seja possível passar o vídeo, 

projetar no quadro o texto de Campbell presente 

neste manual e promover uma discussão sobre o que 

é mito e sua importância. Depois, sugerir a eles que, 

em grupos, pesquisem as explicações defendidas por 

outras civilizações para o surgimento do ser humano, 

como a asteca, a egípcia ou a grega, por exemplo. 

Em dia combinado, os alunos devem apresentar o 

que encontraram de forma criativa: podem fazer um 

jogral, um vídeo no celular, uma peça, um cartaz, uma 

apresentação, uma música, para contar aos colegas 

sobre os mitos de origem que eles pesquisaram. 

É interessante promover um debate, depois das 

apresentações, para que comparem os mitos e vejam o 

que têm em comum e de diferente. 

• Exibir o primeiro episódio da série Índios no Brasil: 

quem são eles?, produzida pelo Vídeo nas Aldeias e 

veiculada na TV Escola, disponível em: <http://www.

videonasaldeias.org.br/2009/video.php?c=83> (acesso 

em: 29 maio 2018). Usar o vídeo como ponto de partida 

para uma roda de conversa sobre os espaços territoriais 

ocupados pelos indígenas e suas contribuições para a 

cultura do país.

• Ler a carta de Pero Vaz de Caminha (ou trechos dela), 

considerada o primeiro documento oficial do Brasil, e 

instigar os alunos a apontarem que preconceitos contidos 

ali são perpetuados até hoje. 

• Apresentar a experiência da colonização brasileira e 

lembrar que a história oficial do Brasil é contada sob a 

perspectiva dos europeus, questionando: E como seria 

essa mesma história na visão dos indígenas? Convidar os 

alunos a reescreverem a história do “descobrimento” do 

país colocando-se no lugar dos povos que habitavam a 

região, ressaltando o processo devastador de aculturação 

que eles sofreram com a chegada dos portugueses. 
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A atividade a seguir propicia o desenvolvimento da seguinte 

habilidade listada na BNCC: “(EF07GE11) Caracterizar 

dinâmicas dos componentes físico-naturais no território 

nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade 

(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e 

Matas de Araucária)”.

• É no Cerrado brasileiro que vivem os Nambikwara. Já os 

Krenak originalmente habitavam a Mata Atlântica. Dividir 

a sala em seis grupos para que cada um estude um bioma 

brasileiro (Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Floresta 

Amazônica, Pantanal), localizando-o no mapa do Brasil 

e identificando a fauna e a flora características dessas 

regiões, assim como os povos indígenas que as habitam 

e a relação da economia deles com a fauna e a flora que 

os cerca. Montar um mapa do Brasil grande, em folhas 

de papel pardo, para que os alunos possam adicionar as 

informações que pesquisaram e também colar imagens/

fotografias de que tenham gostado. 

As atividades a seguir propiciam o desenvolvimento das 

seguintes habilidades listadas na BNCC: “(EF69AR05) 

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 

performance etc.)”; “(EF69AR34) Analisar e valorizar o 

patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a 

construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas”; “(EF69AR32) Analisar e explorar, em 

projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas”.

• Dividir a turma em grupos para que pesquisem os 

grafismos de um dos povos indígenas do livro e o que eles 

representam. Se os indígenas utilizam jenipapo e urucum 

para fazer suas tintas, na sala de aula os alunos também 

podem trabalhar com tintas naturais: é só bater beterraba 

com água para fazer tinta roxa, açafrão para amarela, 

Geografia

Arte
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agrião para verde e cenoura para laranja, por exemplo. As 

pinturas devem ser reproduzidas em cartolinas usando os 

próprios dedos ou chumaços de algodão. 

• Pedir aos alunos que observem o projeto gráfico do livro. 

É um projeto colorido que integra texto e fotografia em 

preto e branco das etnias representadas pelos contos. As 

fotografias complementam as narrativas, mas, ao mesmo 

tempo, são elas próprias narrativas visuais. Juntamente 

com a turma, analisar a composição das fotografias e o 

fato de elas serem usadas em preto e branco. Incentivar 

os alunos a observarem o primeiro e segundo planos das 

fotografias. Em seguida, propor um projeto em duplas: um 

aluno ficará responsável por escrever um conto e o outro 

por tirar uma foto para esse conto, complementando essa 

narrativa. Em dia combinado, orientá-los a trazer os seus 

textos e fotografias para apresentá-los à turma.

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento da seguinte 

habilidade listada na BNCC: “(EF67EF08) Experimentar e 

fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades 

físicas, identificando seus tipos (força, velocidade, 

resistência, flexibilidade) e as sensações corporais 

provocadas pela sua prática”.

• Entre as heranças culturais dos povos indígenas estão 

inúmeras brincadeiras, entre elas, o jogo de peteca. 

Explicar o nome do esporte (de origem tupi pe’teka, que 

significa “bater com a palma da mão”), apresentar as 

regras e coordenar um campeonato com a turma. Se achar 

interessante, os próprios alunos podem confeccionar as 

petecas, usando materiais recicláveis, como sacolinha 

plástica e jornal. 

Projeto interdisciplinar

Um livro sempre permite múltiplas leituras e abordagens 

multidisciplinares e transdisciplinares. 

Assim como os povos indígenas valorizam as tradições 

transmitidas de geração a geração, agora é a vez de propor 

aos alunos que façam uma viagem ao passado, por meio do 

Educação Física

Língua Portuguesa
Arte

Projeto gráfico é o resultado 
de um conjunto de decisões 

baseadas no conteúdo, 
que podem ser de ordem 

material (escolha do formato, 
papel, tipo de encadernação 

e acabamentos). No livro 
infantojuvenil, essas decisões 

são especialmente importantes, 
pois o aspecto tátil, a 

acomodação de ilustrações 
e o manuseio do objeto são 
fundamentais para manter 

o interesse do leitor em 
formação. As decisões de ordem 

conceitual são aquelas que o 
designer atribui graficamente 

à publicação para apresentar o 
conteúdo: a escolha de fontes, 
cores, margens, a relação entre 

texto e imagem, e como tudo 
isso se relaciona com o aspecto 

material do livro.
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projeto Minhas origens. A ideia é que cada um desenvolva 

um álbum de recordações, contendo as memórias da família. 

Para um bom resultado, será essencial o envolvimento dos 

familiares. 

1 Apresentar a proposta aos alunos e pedir a eles que 

reservem um caderno sem pauta para a tarefa — ele será o 

álbum.

2 Solicitar que, de início, pesquisem a origem e o significado de 

seus nomes. Essa será a primeira página do álbum: escrever 

sobre seu nome e colar uma foto deles ao lado.

3 A página seguinte será reservada à árvore genealógica, 

construída com a ajuda dos mais velhos. Ao lado dos nomes, 

se possível, anexar fotos dos membros da família. Oriente 

os alunos a pedirem ajuda a seus pais e autorização deles 

para isso.

4 Entrevistar os parentes na tentativa de resgatar as 

origens. São descendentes de portugueses, indígenas, 

negros? No caso de não serem indígenas, qual foi 

a primeira geração a chegar ao Brasil? Uma fonte 

interessante é o site <www.familysearch.org> (acesso 

em: 29 maio 2018), onde é possível encontrar muitas 

informações sobre os ancestrais. Nessa página do álbum, 

propor que narrem a história da família.

5 Instigá-los a pensar sobre sua casa, rua e vizinhança: a sua 

“aldeia”. Quem mora com você? Como vocês se organizam 

no lar? Por que escolheram esse bairro para viver? O que 

significa o nome da rua onde moram? Pedir que anotem 

essas informações no caderno também.

6 Pedir aos alunos que, na página seguinte, resgatem os 

contos que marcaram a sua infância até aquele momento. 

Já escutaram a história do Bicho-Papão? E quem já ouviu 

falar na Loira do Banheiro? Escrever as narrativas como as 

ouviram e desenhar os personagens. Depois, em uma roda 

de conversa, comparar as diferentes versões que surgirem 

para uma mesma história.

O livro A Loira do Banheiro e outras 
assombrações do folclore brasileiro, 

de Januária Cristina Alves (FTD, 
2017), conta a história dessa figura 

pertencente às lendas urbanas.
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7 A produção das páginas seguintes pode ser livre, desde que 

remeta ao tema do projeto. Os alunos podem colocar uma 

receita passada de geração a geração em sua família, anexar 

a foto de algum objeto carregado de história etc. Estipular um 

prazo para a conclusão do trabalho.

8 Na data combinada, recolher as produções para avaliação. 

Depois, devolver os álbuns aos alunos para que guardem 

como uma recordação da família e da escola. Reservar 

uma aula para uma roda de conversa sobre as descobertas 

que fizeram ao longo do projeto. Se os alunos se sentirem 

confortáveis, organizar uma exposição dos trabalhos.

Competências trabalhadas nesse projeto:  

• Utilizar diferentes linguagens — verbal (oral ou visual-

-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 

sonora e digital —, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo. (Geral)

• Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem 

(artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes 

campos da atividade humana para continuar 

aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação 

na vida social e colaborar para a construção de 

uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

(Específica de Linguagens)
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