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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor

É possível encontrar narrativas protagonizadas por jovens já na produção literária de meados 
do século XIX, como em Heidi (1884), de Johanna Spyri, ou em As aventuras de Tom Sawyer (1876), 
de Mark Twain. No entanto, foi ao longo do século XX que essa tendência se estabeleceu de fato. 
Na atualidade, são diversas as obras destinadas a leitores de todas as idades com crianças e jovens 
como protagonistas.

Essas narrativas apresentam situações complexas, em que a proposta não é oferecer respostas ou 
soluções, mas possibilitar à criança e ao jovem se reconhecerem como protagonistas na vida, da mesma 
maneira como os personagens o são na ficção. Essas obras poderiam ser enquadradas no que Nelly No-
vaes Coelho chama de Realismo Lúdico, nas quais se enfatizam as aventuras do dia a dia. 

Quem trabalha com jovens sabe como os personagens com os quais possam se identificar 
são bem recebidos por esses leitores. Assim, é importante que o jovem identifique o universo 
de referência em que se inscrevem os personagens, assim como suas esferas de ação. Além disso, 
esse leitor em formação espera que os protagonistas sejam capazes de transformar as circuns-
tâncias indesejáveis em que se encontram e superem as provas por que têm que passar ao longo 
da narrativa.

É exatamente essa a situação retratada no livro Macapacarana, no qual o jovem Gerson Luiz 
tem de enfrentar os desafios de deixar a vida em São Paulo e adaptar-se à cultura, ao clima e à vida 
social de uma cidade do Amapá.

Macapacarana
Giselda Laporta Nicolelis
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Neste Guia, professor, você encontrará atividades que poderão não apenas auxiliar seus alu-
nos a interpretar a novela Macapacarana, como incentivá-los a produzir textos e a conhecer 
um pouco mais sobre a história dos povos indígenas e da diversidade da fauna e da flora do 
bioma Amazônia.

Macapacarana é o relato da mudança do jovem Gerson Luiz de São Paulo para o Amapá, onde 
ele encontra um mundo novo: o mundo das matas e dos rios, do garimpo de ouro, o mundo de José, o 
cozinheiro índio, e de Tocha, com quem aprende a conhecer e desvendar os mistérios da Amazônia. Esse 
livro contribuirá para a formação leitora de alunos de 6o e 7o anos, tendo em vista o desenvolvimento 
das competências envolvidas no processo de aprendizagem, em especial na prática de leitura no Ensino 
Fundamental – Anos Finais, conforme definidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), principal-
mente no que diz respeito 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. 

(BNCC, 2017, p. 155)

(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de compo-
sição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo 
e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos 
cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos 
tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas (no discurso 
direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo 
como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes 
do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico 
e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, de 
personagens em discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e 
expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramati-
cais próprios a cada gênero narrativo.

[...]

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura 
e por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades 
atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em 
seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. 

(BNCC, 2017, p. 157)

Antes da leitura

Contextualização da autora, da ilustradora e da obra

Giselda Laporta Nicolelis nasceu em São Paulo, no final da década de 1930. Estudou jornalismo, mas 
descobriu-se escritora de livros infantis e juvenis – trabalho a que se dedicou por muitos anos. Sua obra 
abrange, atualmente, mais de uma centena de títulos e já proporcionou à autora diversos prêmios.
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Em Macapacarana, seu personagem passa por drásticas mudanças na vida e precisa lidar 
com elas. Ao mudar-se de São Paulo para o Amapá, Gerson Luiz encontra um mundo novo.  
A obra é um convite para o jovem leitor que, junto com o protagonista, seguirá esse itinerário de 
descobertas, desafios e reflexões – acerca do novo, da necessidade de adaptação, das sutilezas 
da convivência entre pessoas.

Motivação para a leitura

Quase metade do território brasileiro está localizada no bioma Amazônia, abrangendo os 
seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e 
parte do Maranhão. A extensão da floresta amazônica abrange também outros países da América 
do Sul, como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, República Cooperativa da Guiana, Suri-
name e Guiana Francesa. 

A característica comum a esse bioma é o clima equatorial quente e úmido, com ocor-
rência de chuvas torrenciais. A biodiversidade dessa região é enorme, com espécies ani-
mais, vegetais e minerais que formam um ecossistema autossustentável. O enredo de Ma-
capacarana acontece basicamente em Macapá, capital do Amapá, no início da década de 
1980. Esses aspectos permitirão que você, professor, estimule os alunos a acompanhar as 
aventuras de Gerson Luiz, sua família e seus amigos pela região durante a chamada “febre 
do garimpo”, quando pessoas de diferentes lugares do Brasil se deslocavam para lá. Além 
disso, poderá também mostrar a eles um pouco da cultura e da economia dessa região 
do Brasil.

Atualmente, a Amazônia vem sofrendo sérios problemas, como o desmatamento para o 
contrabando de madeira, a caça e a pesca predatórias (que têm causado a extinção de várias 
espécies animais) e as disputas por terra. 

Ao terem contato com a realidade de um jovem que foi obrigado a deixar a sua vida em São 
Paulo para ir ao encontro do pai, dono de um garimpo perto de Macapá, os alunos poderão ser 
estimulados a conhecer a realidade das pessoas que moram na região Norte do país, aspecto 
pouco tratado na literatura infantojuvenil. 

1. Professor, em um primeiro momento, proponha aos alunos que se organizem em grupos 
e conversem sobre o que pensam a respeito de leitura. Em seguida, cada grupo deverá 
apresentar suas considerações. Abra espaço para a discussão das opiniões levantadas. 
Esclareça que nessa discussão não se está em busca de uma resposta certa ou errada, 
mas de uma troca de experiências, e que eles podem (e devem) expor suas dificuldades 
com a leitura (com a obra lida e de modo geral). Você pode fazer perguntas para esti-
mular a fala dos alunos: 

a) “Para vocês, ler é sinônimo de prazer e conhecimento? Por quê?” 

b) “Que tipo de livro gostam de ler (ou por que não gostam de ler)?” 

c) “Existe diferença entre ler aquilo de que se gosta e ler como tarefa escolar? Por quê?” 
Depois da exposição dos alunos, proponha a eles a escrita de um depoimento sobre a relação deles com 
os livros.

2. Apresente a obra aos alunos e pergunte a eles o que o título Macapacarana sugere com rela-
ção ao enredo. Incentive-os a levantar hipóteses e sugestões sobre essa palavra. Essas hipóteses 
podem ser registradas em um cartaz para serem retomadas depois da leitura.
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3. Professor, para levantar os conhecimentos prévios que os alunos possam ter a respeito 
da obra, você pode fazer perguntas como:

a) “O que vocês sabem sobre a região Norte do Brasil?”

b) “Sabem o que é um garimpo?”

c) “O que vocês sabem sobre os povos indígenas na atualidade?”

4. Proponha que conheçam um pouco mais sobre a autora. Para isso, peça que leiam a 
biografia disponível no livro.

5. Leia com os alunos o texto de motivação para a leitura, na página 3, e o texto de quar-
ta capa. Elabore uma lista coletiva com as ideias da turma sobre os temas que serão 
tratados no livro. Essas hipóteses também poderão ser retomadas depois da leitura 
da obra.

Adequação temáticae gênero literário

Macapacarana retrata o dia a dia do jovem Gerson Luiz, que nasceu no Paraná e mo-
rou em vários outros estados antes de partir na companhia da mãe, de São Paulo para o 
Macapá, para se juntarem ao pai, que anos antes fora para a região Norte em busca de ouro. 

A obra não apenas relata as dificuldades iniciais de adaptação do jovem à nova reali-
dade, como também descreve o dia a dia dos moradores da região, com os quais Gerson 
interage e aprende. Destaque para a relação de amizade que o protagonista estabelece com 
o índio José e as reflexões que faz a respeito do extermínio de muitos povos indígenas e a 
necessidade de aculturação. Cabe também ressaltar que é ao observar o trabalho da partei-
ra Mundica que o jovem descobre seu desejo de estudar Medicina. Esse convívio faz com 
que ele vá para o Sul estudar, mas com a promessa de voltar para a região para ajudar as 
pessoas como médico.

Quanto ao gênero literário, trata-se de uma novela. Por isso, é importante destacar os 
aspectos que definem esse gênero. Afinal, é a estrutura de uma narrativa que vai determi-
nar essa classificação, e não o fato de ser mais longa que um conto ou mais curta que um 
romance. Na novela, os acontecimentos se sobrepõem às ações dos personagens. Viktor 
Chklovski (1989, p. 50) sintetiza bem a peculiaridade do gênero: “Geralmente, a novela é 
uma combinação das construções em caracol e em patamares, e, além disso, complicadas 
por diversos desenvolvimentos.”.

E em Macapacarana é exatamente uma estrutura com muitas reviravoltas e intrigas 
que se apresenta. A história começa com o telefonema do pai de Gerson declarando que 
está doente e precisa da família. Escrita na primeira pessoa, a narrativa avança de peripécia 
em peripécia e Gerson Luiz vai paulatinamente se adaptando à nova realidade, até se sentir 
integrado à comunidade.

Nessa novela, aspectos da realidade compõem um enredo cheio de aventuras e desco-
bertas de um jovem na região amazônica. Desse modo, você, professor, poderá apresentar 
aos alunos um pouco da diversidade cultural, social e ecológica de uma zona de garimpo 
localizada no Norte do Brasil.
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Depois da leitura

Incentive os alunos a expor o que acharam da história. Deixe que tracem suas considerações 
a respeito do enredo. Retome as hipóteses levantadas pela turma depois da leitura da obra, ve-
rifique o que se confirmou e o que os surpreendeu durante a história. Explique aos alunos que 
o título é uma combinação das palavras “Macapá” (capital do Amapá) e “pacarana” (um animal 
ameaçado de extinção da região amazônica).

Pode ser que os alunos não saibam onde fica o Macapá e como é o animal pacarana, típico 
da região Norte. Com um mapa, ajude-os a localizar o estado do Amapá e a capital Macapá. 
Se possível, leve imagens da pacarana para mostrar a eles. O seguinte trecho do livro pode ser 
usado para ajudar a caracterizar esse animal:

[...] paca é uma coisa, pacarana é outra. Pacarana tem rabo e está em vias de extin-
ção, acho que é mais bonita também. É um bicho raríssimo de se encontrar, acho que 
o amigo do pai achou quando foi caçar e pegou ela pra mascote, acho que se apaixonou 
por ela, assim como eu. Por isso, quando eu escrever paca, pra facilitar paca, leia-se 
pacarana, tá? Obrigado. (p. 17)

O texto e o contexto: interpretação do texto

Professor, antes de apresentar as questões seguintes, promova uma conversa com os alunos 
sobre aspectos gerais da obra, de modo que possíveis dúvidas de compreensão possam ser 
esclarecidas. Estas atividades podem ser apresentadas aos alunos:

1. Gerson Luiz, logo no início da história, vê-se praticamente dividido entre dois mundos: um 
no qual vivia e outro que mais tarde viria a conhecer. 

a) “Que mundos são esses?” Espera-se que os alunos percebam que esses mundos são São Paulo, onde 
vivia Gerson, e Macapá, para onde se mudaria.

b) “Por que Gerson e a mãe precisaram se mudar para Macapá?” É importante os alunos notarem 
que o pai já trabalhava lá e necessitava do apoio da família. Além disso, encontrava-se doente e sentia-se 
muito só.

2. Quando vai para o garimpo com o pai, Gerson conhece um indígena de quem se torna amigo. 

a) “De qual nação esse indígena descendia?” Os alunos devem perceber que ele descendia da 
nação Nhambiquara.

b) “Qual era o nome desse indígena entre os brancos? E qual a função dele no garimpo?” 
Espera-se que os alunos digam que ele era chamado de José e era o cozinheiro do garimpo.

c) “Que sentimentos Gerson foi desenvolvendo pelo indígena no decorrer da história?” Ajude os 
alunos a perceber que se tratava de um sentimento de solidariedade pela situação das nações indígenas do Brasil.

3. Apesar de a relação de Gerson com seu pai ser bastante harmoniosa, eles não concordam 
com os planos para o futuro do jovem. 

a) “Qual era a expectativa do pai com relação ao futuro de Gerson?” Espera-se que os alunos 
notem que o pai gostaria que Gerson tomasse conta do garimpo.

b) “Qual era a decisão de Gerson para seu futuro?” Espera-se que os alunos compreendam que, 
contrariando a vontade do pai, Gerson resolve seguir seus estudos e cursar Medicina.

c) “Por que o jovem faz essa escolha profissional?” É importante que os alunos percebam que Gerson 
resolve estudar Medicina para poder voltar à Amazônia e trabalhar como médico e ajudar o povo desamparado 
que conheceu.
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d) “Que personagem ajudou Gerson a tomar essa decisão? Em que circunstâncias isso 
aconteceu?” Espera-se que os alunos compreendam que a atuação da parteira Mundica foi fundamental 
para a tomada de decisão de Gerson. Ele ajuda a parteira a realizar o parto de uma vizinha e conclui que quer 
ser clínico geral, para ajudar as pessoas de regiões abandonadas, como é o caso das crianças do Curiau.

Linguagem

Professor, a atuação do personagem indígena, José, e seus relatos não só contribuem para que 
Gerson compreenda a importância dos indígenas para a cultura brasileira, como também o aju-
dam a conscientizar-se dos problemas enfrentados por diferentes povos indígenas. Uma grande 
contribuição desses povos foi a introdução de muitas palavras na língua portuguesa. Na tabela 
abaixo estão listadas algumas. Você pode apresentá-las aos alunos e propor a eles que pesquisem 
outras palavras de origem indígena. Pode-se montar um glossário coletivo com todas as palavras 
encontradas pela turma.

Nomes de lugares Maranhão (mar que corre), Paraíba (rio ruim para navegação), 
Pará (rio)

Nomes de animais jacaré, jiboia, saúva, arara

Nomes de alimentos caju, abacaxi, amendoim, mandioca

Nomes de pessoas Cauã (gavião), Araci (mãe do dia), Iracema (lábios de mel), 
Jaci (lua)

Nomes de objetos Canoa, arapuca

Bate-papo e pesquisa

Uma das questões abordadas no livro é a extinção dos povos indígenas e a aculturação dos 
sobreviventes. Professor, o trecho seguinte, pronunciado pelo indígena José, pode ser usado como 
ponto de partida para uma pesquisa sobre a situação dos povos indígenas no Brasil atualmente.

[…] Olha pra mim, garoto. Eu sou de uma nação poderosa, a nação Nhambiquara. 
Onde quem comanda é sempre o mais esperto, quem mais divide as coisas. Minha nação 
é chamada o “povo dos iguais” pelos brancos, porque todos nós temos o mesmo direito 
de mandar, de ter riquezas. A gente era muita, uns vinte mil pelo menos, sabe quantos 
sobrou? Se tiver quinhentos é muito, como foi que tanto índio morreu? De sarampo, tu-
berculose, desidratação, sífilis, veneno que eles põem nas nascentes dos rios que a gente 
bebe, remédio que eles põem pra acabar com as plantas e tudo virar pasto pra boiada 
deles, a gente morreu principalmente foi de fome. Destruíram nossas cavernas sagradas, 
onde moram os espíritos dos nossos mortos, com os tratores e máquinas deles. A gente 
tem uma crença que diz: “Quando a mão branca profanar a morada dos espíritos, o fim 
do mundo está próximo”. Pra nós, ele já chegou. Chegou com as queimadas gigantes, com 
os peões armados até os dentes, com as cercas de arame farpado, com os tais venenos, 
com as estradas que cercam nossas aldeias e mudam a vida da gente. Sem caça, sem mel, 
sem frutos silvestres, o que resta? Nem o sossego de nossos mortos, cujos corpos a gente 
enterra no chão da aldeia, mas cujos espíritos vão morar nas cavernas sagradas… 

(p. 101-102)
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1. Depois da leitura compartilhada do texto, organize os alunos em equipes. Alguns alunos 
podem ser estimulados a pesquisar os diferentes grupos indígenas que influenciaram 
na formação cultural do povo brasileiro. Foi com eles, por exemplo, que os portugueses 
aprenderam a comer mandioca, milho e muitas outras plantas nativas ainda usadas na 
culinária brasileira. Flautas de bambu, maracás, chocalhos e alguns tipos de tambor são 
instrumentos musicais de origem indígena. Os alunos podem fazer também uma pes-
quisa sobre outras influências da cultura indígena presentes no cotidiano dos habitantes 
do Norte do Brasil na atualidade. Os grupos podem ser organizados de acordo com os 
temas: hábitos alimentares, utilização de objetos, instrumentos musicais, personagens 
folclóricos, palavras de origem indígena, etc. Pode-se ainda propor a alguns alunos que 
pesquisem os problemas enfrentados pelas nações indígenas do Norte do país. Outras 
equipes também podem pesquisar os direitos dos povos indígenas. Essa é uma excelente 
oportunidade para que os alunos desenvolvam uma atitude de respeito e valorização 
dos direitos das minorias étnicas. 

2. Durante a pesquisa, verifique se os grupos coletaram material suficiente para iniciar a organização e 
a apresentação dos resultados. Chame a atenção dos alunos para a importância da participação de 
todos no trabalho em equipe e do respeito às opiniões de todos os componentes do grupo. 

3. Encaminhe a apresentação das pesquisas. Oriente as equipes sobre o tempo disponível para 
cada apresentação e converse sobre o respeito e a valorização dos trabalhos dos colegas.

4. Ao final das apresentações, encaminhe uma conversa para concluir sobre a situação atual 
dos povos indígenas na atualidade e realizar uma breve avaliação dos trabalhos com a par-
ticipação de todos. 

Produção de texto

Gerson se corresponde com Yuri por meio de cartas. Faça a leitura compartilhada do texto 
seguinte para introduzir a atividade.

A Yuri não falha um dia. Eu não falho um dia. Até comprei selo por atacado, envelo-
pe e papel por atacado. Eu vivo pra escrever pra Yuri. Às vezes, chegam até duas cartas 
de quebra. É mais que amor, é uma paixão, tão bonita, tão bonita que dá até medo. Será 
que dura, meu Deus?

A gente, lá na escola, fez um trabalho muito bonito sobre a poesia do Vinícius. E tem 
uma, que a Yuri gosta demais, que diz assim: “Que seja imortal posto que é chama, mas 
que seja infinito enquanto dure...”. É isso aí, infinitamente amor na eternidade da espera.

(p. 31)

Explique aos alunos que em correspondências pessoais (cartas, bilhetes) e oficiais (reque-
rimentos, ofícios, memorandos, etc.), em e-mails (correio eletrônico), em chats (salas de ba-
te-papo da internet) o remetente dirige-se ao destinatário. Como a história da obra acontece 
na década de 1980, ainda não havia internet, por isso os personagens se correspondiam por 
meio de cartas. Se os fatos narrados ocorressem atualmente, Yuri e Gerson, provavelmente, 
trocariam e-mails. 

P2_ATICA_MERC19_AVULSO_MACAPACARANA_PROJETO_PR.indd   7 4/29/19   4:38 PM



8

1. Oriente os alunos a criar uma troca de e-mails entre os personagens. O e-mail recebido pelo 
personagem principal deve relatar um fato que vai provocar um conflito. Instrua a turma a 
criar suspense para que tanto o personagem quanto o leitor fiquem surpresos. O outro e-mail 
deve ser escrito por Gerson, dando uma resposta e expondo sua opinião a respeito da notícia 
recebida e dos sentimentos provocados pelo que aconteceu.

2. Peça-lhes que escrevam mais dois e-mails, para que, por meio deles, a complicação se resolva.

3. Oriente os alunos a usar a primeira pessoa do singular e a linguagem informal. Eles também 
podem usar emoticons/emojis para expressar uma emoção ou sentimento, no final do e-mail. 
Professor, oriente os alunos a reler os textos e a observar se seguiram a estrutura do gênero escolhido, se o gênero 
está adequado à época em que se passam as ações e se seguiram a organização e a estrutura do gênero. Eles podem 
reescrever os e-mails, baseando-se na avaliação do que fizeram.

Para saber mais

“Canção da América”, de Milton Nascimento e Fernando Brant.

Ao se despedir dos amigos antes de viajar para o Sul para concluir seus estudos, 
Gerson Luiz se lembra dessa canção. Explique aos alunos que “Canção da América” 
é a tradução da canção “Unencounter”, composta por Milton Nascimento em inglês 
para homenagear o amigo sul-africano Rick Fataar, gravada em 1979. Alguns anos 
depois, Fernando Brant verteu a letra para o português e a música fez tanto suces-
so que ainda hoje é uma espécie de hino à amizade. 

Povos indígenas no Brasil. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org>. 
Acesso em: 3 jun. 2018.

Esse site foi criado com o propósito de reunir verbetes com informações e análises de to-
dos os povos indígenas que habitam o território nacional, além de textos, tabelas, gráfi-
cos, mapas, listas, fotografias e notícias sobre a realidade desses povos e seus territórios. 

Roteiros visuais no Brasil: artes indígenas, de Alberto Martins e Glória Kok. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 

Glória Kok, historiadora e arqueóloga, e Alberto Martins, escritor e artista visual, 
reconstituem nesse guia ilustrado a história e a cultura das populações originais do 
país por meio de sua produção estética. Ainda segundo os autores, que se amparam 
em vasta bibliografia especializada, os principais movimentos migratórios da longa 
história do povoamento do continente americano são a chave para explicar as se-
melhanças e os contrastes entre as visões de mundo de povos tão distintos, como 
os Yanomami, os Kayapó e os Timbira, ao mesmo tempo unidos pela ancestralidade 
comum e segregados pelo cerco da civilização moderna.

Descobrindo os biomas brasileiros

Convide o professor de Ciências para auxiliar na tarefa de pesquisa e exposição de informa-
ções sobre a região amazônica. Explique para a turma que, para entender a complexa relação 
entre o ser humano e a paisagem, surgiu o conceito de bioma – também chamado de domínio 
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pelos geógrafos. De acordo com essa classificação, o Brasil é dividido em seis biomas: Amazônia, 
Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. 

Depois dessa conversa inicial, proponha aos alunos que se dividam em grupos para buscar 
informações que a comunidade escolar ainda não conhece sobre a Amazônia. Para isso, cada 
grupo ficará responsável pela pesquisa de um assunto: comidas típicas, tradições, histórias, etc.

Depois de, em parceria com o professor de Ciências, auxiliar os grupos na seleção das infor-
mações encontradas, ajude-os também a pensar em uma maneira de expor essas informações, 
mesclando texto verbal e texto não verbal. Um mural, uma pequena feira cultural ou mesmo 
exposições orais “itinerantes” realizadas pelas turmas da escola são algumas sugestões.
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Leia também 

Arte indígena, de Hildegard Feist. São Paulo, Moderna, 2010. 

Este livro traz as expressões artísticas tradicionais de vários povos indígenas que já 
viveram no Brasil e desapareceram ou conseguiram superar os reveses da história 
e continuam entre nós. Foram selecionados alguns exemplos considerados mais 
significativos da arte plumária, da pintura corporal, da cerâmica e de outras mani-
festações artísticas dos indígenas brasileiros.

Contos dos Meninos Índios, de Hernâni Donato. São Paulo: Melhoramentos, 2014.

Contos recolhidos por estudiosos da cultura indígena e compilados pelo autor. 
Tratam de crendices, mitos e lendas dos nossos indígenas, descrevem seus ha-
bitat, usos e costumes, falam de animais com que convivem e explicam, a seu 
modo, os fenômenos da natureza e o comportamento dos homens.

Contos indígenas brasileiros, de Daniel Munduruku. 8. ed. São Paulo: Global, 2010. 

Os oito contos selecionados pelo autor, com base em um critério linguístico, têm a 
intenção de retratar, por meio de seus mitos – o roubo do fogo, a origem do fumo, 
depois do dilúvio, entre outros –, a caminhada de alguns de nossos povos indíge-
nas do norte ao sul do país – Guarani, Karajá, Munduruku, Tukano, entre outros. 
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