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um material com a identidade da rede

Este caderno foi

Prezado aluno,

construído a várias mãos
e tem como fios os
sonhos dos educadores
do município

6

É com imensa alegria e satisfação
que a Secretaria Municipal da Educação
compartilha com a comunidade educativa os Cadernos Pedagógicos de Língua
Portuguesa e de Matemática do Programa Nossa Rede – Ensino Fundamental I.
Esse material foi construído a várias
mãos, na certeza de que nossos estudantes podem ler o mundo para escrever a vida. Ele tem como fios e tramas
os sonhos, as utopias e o trabalho dos
educadores de Salvador para reinventar
a escola como espaço de aprendizagem
para todos. A publicação de Diretrizes
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Curriculares Municipais e de materiais
pedagógicos, a realização da formação
continuada de educadores e a avaliação
escolar compõem o escopo desse programa. Tudo isso para transformar nossa realidade educacional e garantir os
direitos de aprendizagem de cada um
dos estudantes da nossa rede.
No conjunto, são 40 cadernos pedagógicos destinados aos estudantes do
1º ao 5º ano – 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática – e 40 volumes
para os professores. Essa produção
realizou-se com a escuta das vozes dos
educadores, por meio de Grupos de
Trabalho e da plataforma virtual, e con-

Fotos: Guilherme Cortizo Bellintani, Cipó - Comunicação Interativa e Manuela Cavadas

siderou a identidade e a autonomia da
rede municipal como protagonistas do
projeto político-pedagógico. Esse protagonismo revelou-se no investimento ético, cognitivo e afetivo de professores,
coordenadores pedagógicos e diretores
escolares, que assumiram a responsabilidade de produzir, em regime colaborativo, esse material. Destacam-se, nesse
sentido, três características dos cadernos: a adequação pedagógica e didática
às identidades educacionais e culturais
de Salvador, a atenção às demandas de
aprendizagem dos estudantes e a inovação pedagógica com referências da
legislação e das pesquisas didáticas.
Fazer a formação continuada e disponibilizar materiais pedagógicos contextualizados nos ritmos, nas cores, nos
sabores, nos saberes e nas rubricas
culturais da nossa cidade é um caminho
para que as transformações assinaladas
nas metas para a educação municipal se
concretizem nos projetos educativos de
cada escola. A urdidura de tais projetos
se dá, sobremaneira, nas conexões que
aproximam os profissionais e os interligam em nome de aprimorar a educação
pública. Está em nossas mãos a tecedura de cenários pedagógicos, em rede,
comprometidos com a aprendizagem
dos estudantes.
Desejamos a todos um excelente ciclo pedagógico!

Os cadernos pedagógicos estão contextualizados nos ritmos, nas
cores, nos sabores, nos saberes e nas rubricas culturais de Salvador

Guilherme Cortizo Bellintani
Secretário Municipal da Educação
1º BIMESTRE
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parceria

Manuela Cavadas

realizando um sonho possível

Transformar a educação
de Salvador é o ideal
de todos os educadores
que aqui atuam

8

Fazer com que todas as crianças
tenham uma educação pública de qualidade. Esse é o sonho – e também a
missão – do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), organização sem
fins lucrativos que iniciou sua atuação
em 2001, no interior da Bahia, formando professores. Logo percebemos que
uma escola não muda somente com a
atuação docente e partimos para a formação de coordenadores pedagógicos,
diretores escolares e equipes técnicas
das secretarias de Educação. Assim,
o Icep foi se tornando uma instituição
de referência no trabalho em redes
colaborativas – conceito de formação
profissional que envolve todo o conjunto de atores da educação, aí incluídos
pais, estudantes e representantes da
sociedade civil –, na busca das transformações desejadas para a melhoria do
ensino nos territórios em que atuamos.
Recebemos, no ano de 2015, o con-
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vite para nos tornarmos parceiros da
Secretaria Municipal da Educação de
Salvador (SMED) nas tarefas de: revisão
das Diretrizes Curriculares dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I (do 1º ao
5º ano); produção dos Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes e professores
desse segmento; e formação continuada de educadores dessa mesma etapa.
Não havia a possibilidade de rejeitar
um convite dessa magnitude. Afinal, ajudar a transformar a educação da capital
do nosso estado é mais do que uma
honra: é o ideal de todos os educadores que aqui atuam. Além disso, tivemos
total apoio da SMED para que, nesse
projeto, fosse mantida nossa metodologia de trabalho colaborativo em rede,
promovendo a formação continuada de
educadores aliada à mobilização social.
Para criar os Cadernos Pedagógicos
que agora você tem em mãos, ocorre-

Fotos: Manuela Cavadas

ram dezenas de encontros, em várias
instâncias. No primeiro foi realizada uma
consulta pública para saber se os educadores de Salvador aceitavam participar
da construção coletiva e ser coautores
dos materiais pedagógicos. A adesão
foi imediata. O entusiasmo contagiou a
todos. Foram criados diversos grupos:
• Grupo de Trabalho Institucional (GTI),
reunindo a equipe técnica da SMED e
das Coordenações Regionais e as coordenadoras do projeto.
• Grupos de Trabalho Regional (GTRs),
formados pelos gestores escolares,
coordenadores pedagógicos e docentes
das dez regionais de Salvador (Cidade
Baixa e Liberdade, Itapuã, Centro, Orla,
Cabula, Cajazeiras, Subúrbio I, Subúrbio
II, Pirajá e São Caetano).
• Grupos de Trabalho Escolar (GTEs),
com os professores de cada unidade escolhendo atividades de sucesso para que
fossem incorporadas ao material.
• Grupo de Gestão e Avaliação, formado
por representantes da SMED e educadores convidados.
Temos certeza de que toda essa mobilização e empolgação estão impressas nas páginas desses cadernos e que
elas contagiarão cada professor e cada
aluno desta rede, desta Nossa Rede!
Aproveitem este material, do qual tanto nos orgulhamos!
Boa aula a todos!

Dos grupos de trabalho à sala de aula, a construção
dos cadernos aliou formação a mobilização

Cybele Amado de Oliveira
Presidente do Icep
1º BIMESTRE
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como é o seu caderno

textos para ler e espaço para escrever
Olá!
Ano novo, material novo! Este aqui é o primeiro Caderno de Língua Portuguesa de 2016! São quatro no total.
Com eles, você vai ler histórias muito legais, escrever
sozinho ou junto com seus colegas, apreciar ilustrações
bem bonitas criadas por artistas plásticos da Bahia especialmente para você e até desenhar de acordo com
sua inspiração!
Os cadernos trazem atividades com desafios bem
interessantes. Assim, poderá ler e escrever para se
comunicar cada vez melhor com diferentes pessoas e
nas mais diversas situações.
As atividades apresentadas neste caderno podem
ser realizadas de várias maneiras. Na maioria das vezes, você vai trabalhar em dupla com um colega para
que os dois pensem e discutam antes de decidir qual

é a melhor resposta para os desafios propostos. A
classe também pode realizar coletivamente atividades de leitura, escrita e outras propostas.
Em algumas ocasiões, será preciso ler ou escrever sozinho. Mas não se preocupe com isso! Você
vai receber as orientações sobre como trabalhar. Se
quiser antecipar, preste atenção na figura localizada
ao lado das atividades, como as que estão logo abaixo. Por exemplo: se aparecer a mãozinha com os
dois dedos em forma de V, é para fazer com o colega. Essa organização permanece até aparecer outro
ícone, que pode ser o que tem os balõezinhos iguais
aos das tirinhas de quadrinhos – sinal de que é hora
de discutir o assunto entre todos. Se o desenho for o
do livro, é só se preparar para a leitura do professor.
Veja o que significa cada ícone e bom estudo!

para fazer
individualmente

para fazer
em dupla

para fazer
Em grupo

para fazer
em casa

roda de
conversa

roda
de leitura

leitura pelo
professor

para discutir
entre todos
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REBECA SILVA

conhecendo povos
indígenas
1º BIMESTRE
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conhecendo povos indígenas
introdução

povos indígenas
no estado da bahia

“O velho cacique já dizia: tem coisas
que a gente sabe e não sabe que sabia.”
Trecho da canção Tu Tu Tu Tupi, de Hélio Ziskind.

Andar descalço, tomar banho de rio e ficar de cócoras são alguns dos hábitos
herdados dos nossos ancestrais indígenas. Abacaxi, urubu, jiboia, chocalho, mandioca, arara, capivara, ipê, Itapuã, Paraty, Maceió e Abaeté são exemplos de nomes
de coisas e de lugares que têm origem nas línguas indígenas, especialmente o tupi-guarani. Lagoa do Abaeté, por exemplo, significa lagoa tenebrosa, por causa das
águas escuras. Já o nome Itapuã, que batiza o bairro de Salvador, significa pedra que
ronca. Conta a história que uma pedra roncava de verdade na praia, na maré vazante.
Os estudiosos dizem que, quando os portugueses, ainda no mar, avistaram o
Brasil pela primeira vez, lá no ano de 1500, ouviu-se um grito: “Terra à vista!”. A
terra à vista, no caso, era o Monte Pascoal, no litoral sul da Bahia. Ao desembarcar
ao norte dali, na região de Porto Seguro, os portugueses tiveram o primeiro contato com os indígenas que habitavam o território. Cinco séculos depois, a cultura
brasileira segue repleta de influências indígenas, seja na culinária, na língua, nos
hábitos, seja no colorido das vestimentas. Contudo, nosso conhecimento sobre os
povos indígenas é ainda bastante raso.
Nas próximas aulas, você estudará sobre a cultura de povos indígenas que vivem
na Bahia e em outros estados do Brasil. Aprenderá a fazer pesquisa, a escrever
textos sobre curiosidades – como a que está no quadro da página à direita. Ao final,
participará de uma roda de troca de conhecimentos sobre o tema e ajudará a
Sobradinho
Abaré
classe a montar um mural para ser
Rodelas
Curaçá
exposto na escola e a organizar viGlória
sitas guiadas para outras turmas.
Paulo Afonso
Euclides da Cunha

Muquém do
São Francisco

Banzaê
Quinjingue

Ibotirama

Lauro de Freitas

Legenda
Pataxó
Kaimbé
Tuxá
Tupinambá
Pataxó Hã-Hã-Hãe

Serra do Ramalho
Buerarema
Itajú do Colônia
Pau Brasil

Camamu
Ilhéus
Belmonte

Itabebi

Kariri-Xokó
Kiriri
Tumbalalá

Una
Santa Cruz Cabrália
Porto Seguro
Itamaraju

Xucuru-Kariri

Prado

Truká

Pankararé
Kantaruré
Pankaru
Atikum
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você sabia que...

...quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, o aipim já era um
dos principais alimentos dos indígenas?
Ao aportar por aqui, os colonizadores tiveram de se habituar aos alimentos
que os indígenas comiam, pois nem tudo o que se plantava na Europa podia ser
cultivado no Brasil. O aipim era o alimento mais consumido. Dele, faziam a farinha, a tapioca, o beiju e bebidas alcoólicas. Também misturavam-no com frutas
(como o caju), legumes e carne. O aipim então foi incorporado a bolos, caldos
e cozidos dos portugueses que aqui passaram a viver e, até hoje, está presente
na mesa dos brasileiros. Aipim é o termo usado em Salvador. Mas em outras
regiões pode ser chamado de mandioca ou de macaxeira, entre outros.
Fonte: Canal Kids (http://goo.gl/UHu546), acesso em 12/12/2015

1 A Iniciaremos o estudo sobre povos indígenas com a leitura do texto O Brasil
já tinha dono?. Com esse título, sobre o que você acha que o texto irá tratar? Faça
primeiramente uma leitura dos subtítulos e observe o mapa e a tabela apresentados
na página 16. As informações confirmam o que você pensou sobre o conteúdo do
texto? Em seguida, acompanhe a primeira leitura do professor. Depois, conversem
sobre o texto, retomando o conteúdo, especialmente a primeira parte.

O BRASIL JÁ TINHA DONO?
O Brasil de 1500, época da chegada dos portugueses, abrigava entre 2
milhões e 4 milhões de indígenas. Depois de sofrer um enorme decréscimo ao
longo da história e chegar a cerca de 200 mil na primeira metade do século XX,
essa população vem se recuperando e conta hoje com quase 900 mil indivíduos. O rápido aumento é atribuído à melhoria nas políticas públicas oferecidas
aos povos indígenas e ao aumento de pessoas que se autodenominam índios.
Estima-se que, na época em que Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil,
havia por aqui 1.400 povos, que falavam cerca de 1.200 línguas. Hoje, são
cerca de 230 povos falando não mais do que 180 línguas. Essa depopulação,
segundo a professora e doutora em linguística aplicada Terezinha Maher, “é
explicada pelas políticas, ora mais, ora menos explícitas, de extermínio físico
e/ou cultural historicamente impostas aos grupos indígenas em nosso país”.
Os povos que aqui viviam foram denominados índios porque os portugueses
acharam que tinham chegado às Índias, destino original da expedição de Cabral.
Nesses mais de 500 anos, sabemos que os indígenas sempre mantiveram uma
relação diferente com a natureza em busca da sobrevivência e que, devido a preconceitos e à ganância, foram e são rejeitados como os verdadeiros donos da terra.
Diversidade linguística e cultural
É impossível falar dos povos indígenas sem considerar a diversidade cultural
existente entre eles. Apesar de haver traços comuns, especialmente entre os
povos que vivem próximos entre si ou que pertencem a uma mesma família,
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cada um deles se relaciona de forma diferenciada com a religião e com a natureza (para obter o alimento ou construir a moradia, por exemplo), tem língua e
produção artística próprias.
Na Bahia, atualmente vivem cerca de 14 mil indígenas, pertencentes a 14
povos. São eles: Atikum, Kaimbé, Kantaruré, Kariri-Xocó, Kiriri, Pankararé, Pankaru, Pataxó, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Truká, Tumbalalá, Tupinambá de Olivença, Tuxá
e Xukuru-Kariri.
Língua
A língua é um dos traços mais importantes da cultura de um povo. Apesar de
muitas pessoas acharem que os indígenas do Brasil falam a língua tupi, isso não
é verdade. Como já foi dito, há uma riqueza linguística entre os povos. Historicamente, houve uma supervalorização do tupi por ser a língua falada pelo povo
que ocupava o litoral brasileiro – os Tupinambá – e que teve o maior contato com
os portugueses. O tupi acabou sendo incorporado pelos conquistadores e foi a
língua mais falada no Brasil até o século XVIII, superando o próprio português.
Por muito tempo, existiram apenas duas classificações linguísticas: a língua
tupi – falada pelos povos do litoral – e a língua dos povos que não falavam tupi
– os Tapuia, ou povos do interior. Estes acabaram sendo marginalizados por não
falar aquela que era a língua aceita pelos conquistadores e missionários.
Hoje, há outras informações sobre a diversidade linguística existente no Brasil.
Alguns povos, além da língua materna, chegam a falar duas outras. As línguas indígenas são organizadas em troncos linguísticos, como o macro-jê (leia à esquerda).
Moradia
Entre os povos indígenas, a construção das casas varia de acordo com as
normas da sociedade. Segundo o escritor, pesquisador e professor indígena
Daniel Munduruku, as aldeias, nome dado ao conjunto de casas próximas, variam
de formato. Podem ser circulares, retangulares ou lineares. As moradias são
construídas de maneiras diferentes e “a casa indígena revela, muitas vezes, o
papel que cada um ocupa na sociedade e quais são suas obrigações, deveres
e direitos dentro dela” (Histórias de índio, Daniel Munduruku, Ed. Peirópolis).
Rituais de passagem
Toda sociedade traz consigo algum tipo de ritual, como o batismo religioso,
o aniversário ou o casamento. Ao longo da vida de um indígena, os rituais de
passagem são variados e servem para marcar momentos desde o nascimento
até a morte. A passagem da criança para a vida adulta, o resguardo quando a
mãe dá à luz uma criança e rituais por ocasião da morte de alguém são alguns
casos. Os meninos do povo Xavante, por exemplo, passam por um longo período
de isolamento social, preparando-se para a furação do lóbulo das orelhas, que
marcará a transição para uma nova faixa de idade.
Trabalho
O trabalho, na sociedade não indígena, está ligado a produzir para ganhar
dinheiro. Nas comunidades indígenas, está ligado ao sustento, não é realizado
para acumular bens e riqueza. O valor, numa etnia indígena, está relacionado
à capacidade de ajudar o outro. Para alguém ser considerado generoso, tem
de trabalhar. Em geral, todo mundo sabe fazer um pouco de tudo, mas há
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uma divisão que envolve o trabalho dos homens (caçar, pescar, preparar a
roça, fazer os instrumentos de caça etc.) e das mulheres (fiar, cozinhar, colher
frutos, tecer etc.). Para conhecer a diversidade de trabalho entre os povos, é
necessário estudar cada sociedade.
Educação
A educação indígena é feita pelos adultos e não há separação entre os que
sabem mais e os que sabem menos, todos são respeitados e as crianças
ocupam espaço privilegiado. Os pequenos são sempre tratados com carinho e
acompanham os adultos em suas atividades, imitando-os. Se os adultos estão
reunidos, discutindo um assunto, as crianças observam e, depois, também se
reúnem e discutem os próprios problemas. Os bebês nunca se separam das
mães e o pai participa da educação dos filhos quando não está caçando.
Alimentação
A alimentação varia de acordo com o povo e com a localização geográfica.
A maioria dos povos alimenta-se de raízes e tubérculos, como o aipim e a batata, carne de caça, pesca, frutas e outros vegetais, como fava, feijão e milho.
Organização social e política
Tradicionalmente, os pajés são chefes religiosos com a função de manter
a união e o equilíbrio do grupo. Conhecedores profundos da natureza, indicam
os melhores remédios de cura. São sábios e podem dar bons conselhos.
Ao longo da história do Brasil, os indígenas vêm sendo maltratados, escravizados e mortos. Mas resistem à violência da sociedade não indígena com
lutas pela posse da terra e por uma educação que respeite os conhecimentos
tradicionais. Uma forma de resistência tem sido participar das instituições da
sociedade não indígena, assumindo cargos políticos e liderando movimentos.
Adriano Jerozolimski. Floresta Protegida

Artes e pintura corporal
Nas culturas indígenas, a arte está ligada principalmente à música. Os instrumentos confeccionados por diferentes povos são de sopro, corda
e percussão. A pintura corporal e os adornos
distinguem os povos e são usados nos ritos de
passagem, variando em formato e tipo de material.
A pintura também é considerada parte do corpo
e pode ser utilizada para defendê-lo do sol, dos
insetos e dos maus espíritos.

índios ou indígenas

Ao longo do tempo, os povos indígenas já foram chamados de nativos, tapuias, tupiniquins, silvícolas,
selvagens e índios, entre outros termos. De acordo com pesquisas antropológicas e com as organizações
indígenas, a denominação mais apropriada é indígena. Além disso, o nome dos povos indígenas deve
ser escrito no singular e com a primeira letra maiúscula. Por exemplo, os Pataxó.

1º BIMESTRE
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Povo indígena

Principal local onde vive

População
aproximada

Guarani

São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso
do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito
Santo, Pará, Maranhão e Tocantins

51 mil

Pataxó

Bahia e Minas Gerais

14 mil

Pankararé

Bahia

1,5 mil

Kiriri

Bahia

1,4 mil

Pankaru

Bahia

90

Kaimbé

Bahia

1,3 mil

Krenac

Minas Gerais

350

Kaingang

Rio Grande do Sul, Paraná, Santa
Catarina e São Paulo

33 mil

Munduruku

Pará, Mato Grosso e Amazonas

11,6 mil

Xavante

Mato Grosso

15,3 mil

Sateré-Mawé

Pará

9,2 mil

Karajá

Mato Grosso, Goiás e Tocantins

14 mil

Fontes: Instituto Socioambiental (ISA) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Roraima
9 povos

Amazonas
48 povos

povos indígenas

Amapá
5 povos

Ceará
2 povos

Maranhão
4 povos

Pará
27 povos

Paraíba 1 povo
Pernambuco 8 povos

Piauí
Acre
11 povos

Alagoas 3 povos

Tocantins
4 povos

Rondônia
22 povos
Mato Grosso
27 povos

Distrito
Federal
Goiás
4 povos

Rio Grande
do Norte 2 povos

Sergipe 1 povo
Bahia
11 povos

Minas Gerais
4 povos
Espírito Santo
2 povos

Mato Grosso do Sul
6 povos
São Paulo
3 povos
Paraná
3 povos

Rio de Janeiro
1 povo

Santa Catarina
3 povos
Rio Grande do Sul
3 povos

Fonte: Coisas de índio, Daniel Munduruku, Ed. Callis
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• O texto faz referência à chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Você já
ouviu falar sobre esse assunto? Comente.
• Por que você acha que se usa no texto o termo chegada em vez de descobrimento?
Qual a relação dessa escolha com o título do texto?
• O texto afirma que havia 1.400 povos indígenas no Brasil em 1500. Hoje, são 230.
O que pode ter acontecido? Como você descobriu isso no texto?
• Você conhece algum povo indígena? Qual?
• Retome, no primeiro parágrafo do texto, o trecho “é explicada pelas políticas, ora
mais, ora menos explícitas, de extermínio físico e/ou cultural historicamente impostas
aos grupos indígenas em nosso país” e reflita: por que o texto está entre aspas?
• Foi possível perceber a grande diversidade cultural existente no Brasil indígena
com a leitura do texto? Justifique.
• E o indígena de hoje? Como ele é visto pela sociedade?
• Você tinha conhecimento dessas informações veiculadas nos materiais apresentados?

1 B Você leu um texto sobre povos indígenas do Brasil, analisou imagens e um
mapa e conferiu dados populacionais. Agora, considerando que a classe irá participar de uma sequência de estudos sobre povos indígenas, escreva, em forma de
perguntas, o que gostaria de saber mais sobre o assunto.

Pesquise com familiares e amigos, nomes de ruas, bairros e locais de Salvador que
tenham origem numa língua indígena. Anote os nomes no seu caderno e traga-os
na próxima aula.

1 C Compartilhe os temas que você anotou na atividade 1B. Além disso, socialize

a pesquisa realizada em casa. Conte para o professor e os colegas sobre as informações levantadas a respeito de nomes em Salvador que têm origem indígena.
1º BIMESTRE
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2 A Acompanhe a leitura que será feita do texto sobre o povo Pataxó. Para saber

onde as aldeias Pataxó estão localizadas, observe o mapa Povos indígenas no estado
da Bahia, na página 12.

POVO PATAXÓ

CC BY-SA 3.0

Os Pataxó são um povo indígena de língua da família maxakali, do tronco
macro-jê. Apesar de se expressarem na língua portuguesa, alguns grupos
conservam o idioma original. Em 2010, os dados do Sistema de Informação
da Atenção à Saúde Indígena (Siasi) registraram 11.436 pataxós, sendo 5.839
homens e 5.597 mulheres, distribuídos pelas aldeias Barra Velha, Aldeia Velha,
Boca da Mata, Meio da Mata e Imbiriba, localizadas em Porto Seguro; Pé do
Monte, Trevo do Parque, Guaxuma, Corumbauzinho e Aldeia Nova, estabelecidas
em Itamaraju; Coroa Vermelha e Mata Medonha, em Santa Cruz Cabrália e, por
fim, Águas Belas, Craveiro, Tauá, Tibá, Córrego do Ouro, Cahy e Alegria Nova
no Prado, totalizando 19 aldeias.
Os Pataxó vivem no sul da Bahia, nos municípios de Santa Cruz Cabrália,
Porto Seguro, Itamaraju e Prado. Em Minas Gerais, vivem em sete comunidades, das quais quatro localizadas na Terra Indígena Fazenda Guarani, no
município de Carmésia.
A origem da etnia e da cultura pataxós remonta ao interior de Minas Gerais,
Espírito Santo e Bahia. Há vestígios de que os índios macro-jê (antepassados
dos Pataxó) já habitavam a região da chamada Costa do Descobrimento
desde 1000 a.C.
Hoje, os Pataxó se preocupam com a preservação do meio ambiente e da
cultura. Replantam árvores, resgatam danças e ritos como o awê, muká mukau
e o kamunguerê. Valorizam a língua e os cantos indígenas. Reúnem-se em volta
de uma fogueira, principalmente em noites de Lua cheia, para contar e ouvir
histórias e lendas. Assim, transmitem experiências, mantêm festas, rituais,
danças, jogos, comidas e bebidas típicas, pinturas e cantos.
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Língua
A língua dos Pataxó pertence ao tronco linguístico macro-jê, da família maxakali. A rigor, não é a mais falada. A comunicação é feita por uma mistura do
português com vocábulos originais. Todavia, um grande esforço vem sendo
feito para a reconstrução da língua pataxó, batizada de patxohã, com base no
vocabulário registrado por cronistas e viajantes.
Patxohã quer dizer linguagem de
guerreiro pataxó. É a junção das palavras pataxó, atxohã (língua) e xohã
(guerreiro). O patxohã está sendo ensinado na escola indígena de Barra
Velha desde os anos 1990. Na aldeia
Coroa Vermelha, onde está a maior
escola pataxó, o patxohã tornou-se
disciplina do Ensino Fundamental em
2003 e do Médio em 2007.
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Algumas saudações em patxohã
Hayôkuã - Bom dia
Resposta - Hayôxó

Itxê niató - Boa tarde
Resposta - Miriaú

Tukê tukehê - Boa sorte
Arnã ertõ - Eu te amo

Takohã - Boa noite
Resposta - Akunã

Awêry - Obrigado
Resposta - Iamã

Tsägô - Tchau

Formas de habitação
Os kijeme são as casas tradicionais, assim chamadas na língua pataxó.
São feitos de barro, conhecido como taipa, pau a pique ou palha. A cobertura
pode ser de folhas de palmeira, sapé, oricana, marimbu ou piaçava. Um kijeme
geralmente pode abrigar uma família com até oito pessoas, que dormem em
esteiras colocadas no chão, tarimbas ou giraus, as camas dos Pataxó.
Para espantar os mosquitos, faz-se um incenso com folhas de ervas. Uma
fogueira afasta os animais selvagens. Em época de frio, brasas são colocadas
debaixo da tarimba para aquecer as crianças.
Aspectos culturais
A festa das águas é o ritual para comemorar a chegada das chuvas. Os
antepassados acreditavam que, quando faziam o plantio de roças e chovia,
eram os protetores abençoando a colheita.
A festa é o momento de agradecer ao protetor das águas Txopai e a Deus
(Niamissu) pela fartura dos alimentos. Esse ritual é realizado anualmente entre
os dias 5 e 12 de outubro. Dele participa toda a aldeia: crianças, jovens, adultos
e até alguns idosos, que dançam, cantam e brincam. A comida é farta para
todos da aldeia e para os visitantes. É um período de reunião e principalmente de
celebração de fartura. O início das chuvas traz consigo uma plantação rica e é
também uma maneira de fortalecimento da cultura repassada pelos ancestrais.
Ao final do ritual, acontece um banho de lama e água para purificação do
corpo e da mente, um momento de alegria e descontração entre todos, celebrando e lembrando o surgimento dos Pataxó, os filhos da água.
Casamento e namoro
O namoro pataxó é discreto. Quando uma moça e um rapaz começam a se
gostar, um dos interessados joga uma pedrinha em direção ao outro e eles
trocam olhares. Começam, então, a jogar pedrinhas um no outro. Com isso, já
estão namorando. Quando o sentimento fica forte e vem a vontade de casar,
o rapaz entrega uma flor à moça. Se ela a aceita, significa que quer se casar.
Depois disso, os noivos comunicam às famílias e ao cacique. A partir daí,
começa a preparação da cerimônia. O noivo arruma sua casa e seu roçado e,
dentro de pouco tempo, eles se casam. O casamento é realizado pelo cacique
em um dia de união de toda a aldeia.
Na hora do casamento, o noivo carrega até o local da cerimônia uma pedra
que equivale ao peso da noiva. A distância é determinada pelos pais da noiva
juntamente com o cacique; se o rapaz não tiver resistência para a tarefa, simboliza que ele não tem condições de suprir a família. O casamento é cancelado.

1º BIMESTRE
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Se conseguir, ele põe a pedra no chão e é realizada a troca de cocares entre
os noivos, consolidando a união. Depois da cerimônia, todos da aldeia vão
para a casa dos noivos festejar e beber cauim.
Batizado
O batizado é uma forma de os Pataxó apresentarem as crianças à cultura
e à aldeia. É a primeira participação delas em um ritual. No dia, acontece um
grande almoço, acompanhado de danças, brincadeiras e agradecimento a
Niamissun, para o qual é apresentado o pequeno Pataxó. Nesse momento, o
cacique e toda a comunidade pedem proteção para a criança.
Medicina tradicional
O pajé é um grande sábio da aldeia, considerado o curador das doenças,
por meio de rezas e da medicina natural. Geralmente, o pajé é sempre um dos
mais velhos, por causa do conhecimento que tem em todas as áreas: medicinal,
adivinhações por meio do tempo e preparação de remédios. É um ancião que
traz consigo, desde nascença, o dom espiritual e a força dos ancestrais e que,
no decorrer da vida, vai adquirindo experiência e conhecimento.
Além de benzer e curar as pessoas por meio das rezas e das plantas, os
pajés produzem muitos remédios para os males que atingem a população das
aldeias. Algumas ervas medicinais são muito utilizadas pelos Pataxó, de modo
geral. São elas: amesca, babosa, santa-maria, cardo-santo, tioiô, confrei, hortelã,
boldo, coentro-maranhão, chapéu-de-couro, cana-de-macaco, artimijo e mastruz.
Vale destacar que o conhecimento dos pajés sobre a flora local e a manipulação das ervas é digno de destaque e não consiste numa forma paliativa ou
atrasada de lidar com problemas de saúde. Ele resulta de anos de observação
e prática e depende da transmissão de conhecimentos por meio da oralidade.
A parteira
Na comunidade pataxó, normalmente a parteira é uma anciã com muitos
conhecimentos tradicionais, em especial, das plantas e ervas. Na hora de realizar um parto, ela faz uso de técnicas de acompanhamento e de preparação
dessas ervas medicinais para que o trabalho ocorra da melhor forma possível.
Uma mulher pataxó torna-se parteira vivenciando, praticando e, geralmente,
seguindo uma tradição familiar. O trabalho da parteira é árduo e exige muita
dedicação. Ela está presente não só no momento do parto mas sobretudo nas
horas que o antecedem, preparando os banhos com artimijo, mentrasto, folha
de jenipapo, tioiô e outras ervas que auxiliam o trabalho.
Usualmente, ela começa a participar dos partos por volta dos 20 ou 25 anos
de idade, acompanhando uma parteira mais experiente. A partir daí, começa
a pôr em prática seus conhecimentos acumulados e vai ganhando o respeito,
primeiramente, dos familiares e, em seguida, da comunidade.
Assim como no caso do trabalho desempenhado pelos pajés, o das parteiras não é um paliativo das comunidades indígenas para suprir a carência de
uma rede médico-hospitalar. É uma alternativa eficiente e qualificada que, de
modo geral, atende bem às necessidades da população indígena e opera por
meios não invasivos e não farmacológicos, utilizando massagens e técnicas
de relaxamento.
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2 B Nesta atividade, vocês irão retomar a leitura do texto sobre o povo Pataxó
para localizar algumas informações e registrá-las na ficha técnica abaixo.

povos indígenas do brasil
Povo
População
Localização

Significado do nome

Língua
Rituais

Moradia

Trabalho

Educação

Arte

Outras informações

1º BIMESTRE
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2 C Em duplas, continuem a preencher a ficha técnica do povo Pataxó. Procurem

manter o mesmo tipo de atitude realizada coletivamente: reler, destacar informações,
anotar aspectos importantes nas laterais do texto.

2 D Releiam o parágrafo que trata dos rituais do povo Pataxó e façam uma tomada de
notas sobre as informações que consideram curiosas, que chamam a atenção do leitor.
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3A Você conhece a revista Recreio? Ela é uma publicação dedicada às crianças.

Nessa revista, há uma seção intitulada Curiosidades.

Reprodução Recreio/Ed. 687/Abril Comunicações S/A

Leia alguns textos que foram retirados dessa seção da revista.

Texto Débora Zanelato e ilustração Rico/Abril Comunicações S/A

Texto Débora Zanelato e Juliana Caldas/Abril Comunicações S/A
Ilustração Marcelo Cavalcante/Abril Comunicações S/A

Agora, junto com seu colega de dupla, releia os textos. Depois, discutam e respondam
às questões a seguir:
• Qual a finalidade desses textos?

1º BIMESTRE
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• Por que estão publicados numa seção chamada Curiosidades? Que outro nome
poderíamos dar a essa seção?

• Como começam os textos? Por que vocês acham que começam assim?

• Como são esses textos? Longos, curtos? Por quê?

• Sobre o que falam?

• E as ilustrações e as cores usadas? Por que acham que os artistas gráficos que
fazem a revista organizaram assim essa seção? Essa forma ajuda a pensar em como
deve ser o mural que vamos preparar?

Socializem com todos as discussões realizadas.
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Organizem as discussões preenchendo o quadro abaixo.
As partes de um texto do tipo Você sabia que…

Como o texto
está dividido?

Sobre o que
pode falar uma
curiosidade
desse tipo?

Onde circulam
esses textos?

3B Novamente em duplas, continuem a análise dos textos do tipo Você sabia que…
lidos na atividade anterior. Analisem a pergunta inicial em cada uma das curiosidades
apresentadas.
• Que função tem essa parte inicial do texto?

• Como termina essa parte? Que pontuação é utilizada? Por quê?

• E o ponto final, no texto que vem em seguida, que papel tem?

1º BIMESTRE
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• Discutam sobre o uso das reticências na chamada Você sabia que… e anotem as
conclusões no quadro abaixo.

• Qual o efeito de começar o texto com o uso de você? Por que foi selecionada essa
forma?

Complementem o quadro abaixo.
As partes de um texto do tipo Você sabia que…

Como o texto
aparece? Quais
são as marcas
linguísticas?

4A Nesta etapa, vocês irão produzir um texto do tipo Você sabia que… sobre o

povo Pataxó. Esse texto será o primeiro a compor o mural de curiosidades a respeito
dos povos indígenas, que vocês irão organizar no fim da sequência de estudos. Lembrem-se de que os leitores principais desse mural serão os alunos das outras turmas.
Para isso, retomem os textos estudados e as fichas produzidas até agora e
discutam quais informações sobre os Pataxó são mais interessantes. Organizem,
todos juntos, uma lista com essas informações para decidir qual delas chamará
mais a atenção dos leitores.
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4B Na atividade anterior, vocês discutiram e decidiram que informação sobre

o povo Pataxó irão abordar no Você sabia que… Agora, junto com seu colega de
dupla, proponha uma pergunta inicial lembrando que ela deve ser bem intrigante e
chamar a atenção do leitor.

Em seguida, todas as duplas devem compartilhar as sugestões. A turma decidirá
qual ficou mais interessante e, portanto, será usada no texto coletivo.

4C O momento de produzir o primeiro texto para o mural chegou! Você, seus

colegas e o professor irão discutir e analisar qual é o melhor jeito de escrever a
curiosidade sobre o povo Pataxó, de forma que seja um texto interessante para os
leitores. Lembrem-se de que nas atividades anteriores vocês já decidiram sobre a
pergunta inicial e combinaram sobre o que irão escrever.
Vocês vão ditar o texto, que será registrado no quadro. Antes de ditar, porém,
conversem sobre o planejamento do texto tendo como guia as seguintes questões:
• Para quem vou escrever?
• Onde irá circular?
• O que vou escrever?

• O que preciso ter em mãos?

• Como irei escrever?

5A Vamos retomar o texto produzido sobre os Pataxó para reler e ajustar o que

for necessário. É importante considerar sempre que o texto será compartilhado no
mural da escola e será lido pelos alunos de outras turmas.

1º BIMESTRE
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6A Chegou a hora de iniciar a pesquisa sobre outros povos indígenas. O trabalho

será feito em dupla. O primeiro passo é decidir qual povo vocês vão pesquisar.
Organizem uma parte do caderno ou folhas de fichário para registro da pesquisa.
Sempre que lerem algum texto, anotem conforme o modelo a seguir:

Povo pesquisado
Pesquisadores

Material utilizado

Notas

6B Junto com o colega, leia os textos que vão receber como fonte de pesquisa e

marque neles as informações que considerarem importantes sobre o povo escolhido. Tomem nota dos aspectos mais importantes usando o espaço abaixo.
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6C Realize uma nova leitura dos textos estudados e preencha a ficha técnica de

acordo com os itens indicados. Lembre-se de utilizar como exemplo as anotações
feitas na atividade 2B.

povos indígenas do brasil
Povo
População
Localização

Significado do nome

Língua
Rituais

Moradia

Trabalho

Educação

Arte

Outras informações
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7A Retomem a ficha técnica e os textos estudados sobre o povo indígena, selecio-

nem e anotem a informação curiosa que será utilizada no verbete Você sabia que…

7B Com base nos estudos realizados sobre o povo indígena escolhido, escrevam
um verbete de curiosidade do tipo Você sabia que… Lembrem-se de que a produção
fará parte do mural da escola.
Pergunta

Texto explicativo relacionado com a pergunta

Fonte das informações utilizadas
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7C Marque um X nas colunas Sim e Não conforme o aspecto a ser observado.
Aspecto a ser observado

Sim

Não

Meu texto traz uma informação curiosa,
do interesse dos leitores?
Elaborei uma pergunta que desafia
o leitor a ler sobre o assunto pesquisado?
O corpo do texto encontra-se claro
e busca responder à pergunta?
O texto foi escrito garantindo os sinais de pontuação:
ponto final, interrogação, letra maiúscula etc.?
Houve revisão da ortografia?

8A Durante a sequência de estudo, vocês leram, pesquisaram informações e produ-

ziram textos que apresentam curiosidades sobre os povos indígenas. Agora, chegou o
momento de planejar e organizar o mural para compartilhar todo o trabalho realizado
com os colegas da escola. Antes, vamos saber um pouco mais sobre o que é um mural.

mural

De acordo com o site Dicio (www.dicio.com.br), mural é um adjetivo,
relativo a muro ou a parede; parietal. O que é fixado num muro, numa
parede. Outra definição pode ser vista no site Infopédia (www.infopedia.
pt): quadro fixado numa parede para colocação de publicidade, avisos,
informações etc. Mural é também, de acordo com o site Conceito.
de (www.conceito.de), o nome que se dá ao espaço na rede social
Facebook, no qual se partilham conteúdos, pensamentos e emoções.

Discutam e tomem decisões em relação a como organizar o mural de curiosidades
dos povos indígenas. Vocês precisam definir as seguintes questões:
• Espaço que terão para expor os textos produzidos.
• Uso ou não de imagens e quais poderão utilizar.
• Cores mais adequadas.
• Tipo e tamanho da letra, considerando os leitores e a altura do mural.
• Nome para o mural.
• Disposição dos textos e das imagens.
• Além dos verbetes de curiosidade e das fichas técnicas, outras informações para
compor o mural, como a tabela dos povos indígenas, o mapa etc.
1º BIMESTRE
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8B Junto com seu colega de dupla, passe a limpo o verbete que produziram.

Mas, atenção: vocês terão de seguir os combinados da atividade anterior em relação a tipo, cor e tamanho de letra que vão usar. E, se decidiram usar imagens,
deverão selecionar a ilustração ou a foto que irá compor o texto.

8C Organizados numa roda de conversa, vocês irão compartilhar informações

sobre as diferenças e semelhanças entre os povos estudados e sobre as crianças
indígenas e não indígenas.

8D Reúna-se com seus colegas e o professor para a montagem do mural. Consi-

dere as discussões realizadas na atividade 8A.

9A Planejem a produção de um convite oral, a ser feito às outras turmas.
9B Individualmente, preencha o quadro abaixo com sua autoavaliação.

Como foi minha
participação na pesquisa.

Como foi minha
participação na produção
dos verbetes de curiosidade
do tipo Você sabia que…

Como foi minha
participação na organização
e apresentação do mural
para os leitores.

Em seguida, converse com a turma sobre os estudos realizados nesta sequência
sobre os povos indígenas.

quer saber mais?
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• História e cultura do povo Pataxó,
nos sites Povos Indígenas no Brasil
(http://goo.gl/STRP9A), Wikiversity
(http://goo.gl/hoMX3V) e Muká Mukaú – Portal
da Cultura Viva Pataxó (http://goo.gl/eN7NvD),
acessos em 7/1/2016

mitos indígenas

REBECA SILVA
1º BIMESTRE
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mitos indígenas
1A Ao longo das próximas aulas, vamos ler mitos indígenas e aprender um

pouco mais sobre a diversidade cultural dos povos que habitavam o Brasil desde
muito antes da chegada dos portugueses. Nesta primeira atividade, você conhecerá
algumas características de um mito. Poderá também apreciar o jeito interessante
como essas histórias são narradas e transmitidas oralmente pelos mais velhos. A
leitura dos textos será sempre feita pelo professor, enquanto você acompanha no
seu caderno. Antes da leitura do primeiro mito, converse com todos na classe:
• Você sabe o que são mitos?
• Conhece ou já leu algum?
• De que tratam esses textos?
A primeira história é o mito Mandioca – o pão indígena, contado pelo povo Guarani.
Antes, porém, discuta com todos:
• Sobre o que imagina que o texto irá tratar?
• Você sabe o que é mandioca?
• Como esse alimento é chamado em Salvador?
• Observe a palavra MANDIOCA. Ela oferece alguma pista que nos ajude a ter ideias
da razão de ser chamada assim?
• Por que acha que a mandioca está sendo chamada de “o pão indígena”?

MANDIOCA – O PÃO INDÍGENA
Mara era uma jovem índia, filha de um cacique. Ela vivia sonhando com o
amor e com um casamento feliz. Em noites quentes, enquanto todos dormiam,
deitava-se na rede ao relento e ficava contemplando a lua, alimentando seu
desejo de tornar-se esposa e mãe. Porém, não havia jovem algum a quem
queria dar seu coração.
Certa noite, Mara adormeceu na rede e teve um sonho estranho. Um jovem
loiro e belo descia da lua dizendo que a amava. O sonho se repetiu muitas vezes
e ela acabou se apaixonando pelo moço. Entretanto, não contou a ninguém. O
jovem, depois de haver conquistado seu coração, desapareceu de seus sonhos
como por encanto, deixando-a mergulhada em profunda tristeza.
Passado algum tempo, a filha do cacique, embora virgem, percebeu que
esperava um filho. Contou então a seus pais o que havia acontecido. Sua mãe
lhe deu apoio, mas seu severo pai não acreditou no que ouviu e passou a
desprezá-la.
Para a surpresa de todos, Mara deu à luz uma linda menina, de pele muito
alva e cabelos tão loiros quanto a luz do luar. Deram-lhe o nome de Mandi e,
na tribo, ela era adorada como uma divindade.
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Pouco tempo depois, a menina adoeceu e acabou morrendo, deixando todos
amargurados. Somente seu avô, que nunca aceitara a netinha, manteve-se
indiferente. Mara sepultou a filha em sua oca, pois não queria separar-se dela.
Desconsolada, chorava todos os dias, ajoelhada diante do local onde havia
enterrado Mandi, deixando cair leite de seus seios na sepultura. Talvez assim
a filhinha voltasse à vida, pensava.
Até que, um dia, surgiu uma fenda na terra, de onde brotou um arbusto.
A mãe surpreendeu-se: talvez o corpo da filha desejasse sair dali... Resolveu
remover a terra e encontrou apenas raízes muito brancas, como Mandi, que,
ao serem raspadas, exalavam um aroma agradável.
Naquela mesma noite, o jovem apareceu em sonhos ao cacique, revelando
a razão do nascimento de Mandi. Sua filha não mentira. A menina tinha vindo à
terra para ter seu corpo transformado no principal alimento indígena. O jovem
ensinou-lhe como preparar e cultivar o vegetal.
No dia seguinte, o cacique reuniu toda a comunidade e, abraçando a filha,
contou a todos o que acontecera. O novo alimento recebeu o nome de Mandioca, pois foi numa oca que Mandi tinha sido enterrada.
Extraído de Lendas e mitos dos índios brasileiros, Walde-Mar de Andrade Silva, Ed. FTD

Depois da leitura, reflitam sobre as questões abaixo:
• O que vocês anteciparam sobre o pão indígena se confirmou?
• Retomem o que apontaram e verifiquem que pistas no texto indicam o que pensaram.
• Será que essa é uma história atual? Há pistas no texto que indicam?
• Vocês conheciam o mito da mandioca como está contado nesse texto?
• Alguém conhece uma versão diferente?
Em Salvador, a mandioca é chamada de aipim. Pesquise com seus pais, tios, avós
e amigos os diferentes nomes pelos quais esse alimento é conhecido no Brasil.
Anote-os no caderno e traga-o na próxima aula para socializar com a turma.

curiosidade
O povo indígena Guarani habita cinco países sul-americanos: Argentina, Brasil,
Paraguai, Uruguai e Bolívia. O Guarani tem como essência de vida – uma marca
étnica – a prática do caminhar, ou guata, na língua indígena. O costume remete
à evolução, ao fortalecimento espiritual do povo e ao movimento migratório dos
Guarani, desde o tempo da colonização. Esse caminhar constante é justificado pelo
yvý opa, a busca da terra sem males, uma terra onde possam viver com dignidade.
Fontes: Centro de Trabalho Indigenista (http://goo.gl/NwPZK8)
e revista P@rtes (http://goo.gl/ZnLslv), acessos em 18/11/2015
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1B No final desta sequência, vamos organizar uma roda de leitura para alunos de

outras turmas. Para isso, é necessário planejá-la desde já. Com base nos mitos que
serão apresentados, discuta com a classe, dê sugestões, fale sobre o que gostaria
de saber mais e como a roda de leitura pode ser organizada. Anote os combinados
no quadro a seguir e o nome dos livros consultados na tabela mais abaixo, que será
reproduzida em um cartaz a ser afixado na classe.

lendo, conhecendo e descobrindo mitos indígenas
Roda de leitura
Data ou período de realização
Para quem iremos ler?

Quais textos vamos ler?

Nome do texto/livro
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Conte para a classe sobre os resultados da sua pesquisa sobre os diferentes nomes
dados ao aipim.

2A Você já ouviu falar dos Munduruku? Vamos ler e conhecer um mito desse povo
indígena, cujo título é As serpentes que roubaram a noite.

curiosidade

Nas aldeias Munduruku existe escola há um bom tempo. As crianças vão às aulas
num período do dia. Aprendem a ler e a escrever: em português e em munduruku!!!
Bárbaro, não? Os professores são os próprios índios já alfabetizados e treinados
para dar aulas. Assim, os índios aliam o útil ao agradável: unem a escola tradicional
– em que aprendem as “coisas” de índio – e a escola formal – onde aprendem as
“coisas” do homem branco que irão ajudá-los a compreender melhor a sociedade
envolvente: matemática, português, ciências, geografia e outras disciplinas.
Extraído de As serpentes que roubaram a noite e outros mitos, Daniel Munduruku, Ed. Peirópolis

Antes da leitura do mito, tente antecipar as seguintes questões:
• Pelo título, já é possível saber do que o texto irá tratar?
• O que irá explicar?
No livro, um ancião conta histórias para um grupo de crianças da aldeia. Antes de
iniciar o mito, ele diz:
“Vocês realmente querem saber como tudo aconteceu, não é? Pois bem. Vou
contar mais uma história que os nossos avós nos deixaram na memória. Essa
história se passou há muito tempo”.

AS SERPENTES QUE ROUBARAM A NOITE
Fazia pouco tempo que o mundo era mundo e que as garras da onça ainda
não haviam crescido e já reinava a insatisfação. E isso porque a noite nunca
chegava – ela, que iria permitir que pessoas e animais repousassem um pouco.
O sol brilhava sem parar nos céus e nenhum daqueles infelizes conseguia
sequer tirar uma pequena soneca! Os raios ardentes do sol queimavam tanto
e durante tanto tempo que todos preferiam levantar. Apenas o papagaio continuava a protestar, mas tão alto que toda a floresta o ouvia, porém o sol pouco
se importava com toda aquela gritaria e seguia brilhando tão alegremente
como antes.
Após um certo tempo, o papagaio ficou rouco, e os outros seres arrastavam-se como sombras. No leito dos rios já quase não se via uma gota d´água
a correr.
Felizmente, um belo dia, os índios descobriram quem havia escondido a noite:
as serpentes! Elas eram os únicos seres que não tinham definhado, continuavam sadias e passeavam com um arzinho zombeteiro, como se estivessem
guardando na cabeça pensamentos muito divertidos.
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Então, os líderes da aldeia organizaram uma reunião para indicar aquele que
deveria ir falar com as serpentes para que elas libertassem a noite. A escolha
caiu sobre o jovem Karu Bempô por ser guerreiro valente e excelente corredor.
Karu Bempô, o mais valoroso dos guerreiros indígenas, foi falar com Surucucu, a grande chefe das serpentes.
A morada de Surucucu ficava escondida no fundo da floresta virgem, embaixo
das folhas espalhadas pelo chão, e nem os macacos gostavam de se aproximar
daquele lugar misterioso.
– Quem se atreve a me incomodar? – gritou a serpente, erguendo a cabeça.
– Sou eu, Karu Bempô, o grande guerreiro – respondeu o intrépido representante dos índios e prosseguiu: – Dizem que as serpentes esconderam a noite.
Se me devolverem a noite, darei arco e flechas como presente do meu povo.
– De que me serviriam o arco e as flechas? – riu Surucucu. – Não tenho
mãos para manejá-los. Meu rapaz, tens de me trazer outra coisa.
Após dizer essas palavras, ela deslizou por entre as folhas e desapareceu,
e Karu Bempô se viu sozinho.
Voltou à aldeia de mãos vazias, e todos ficaram quebrando a cabeça para
descobrir o que dar à serpente.
Finalmente, depois de muito pensarem, imaginaram que uma matraca contentaria a serpente, pois é um objeto que agrada a todos e nenhum animal possui
um objeto desses.
Fizeram então uma matraca, cujo som era ouvido para além das planícies e
das montanhas. E Karu Bempô pôs-se novamente a caminho.
Dessa vez, Surucucu estava esperando-o.
– Sei que me trazes uma matraca – disse ela. – Evidentemente, não é coisa
que se despreze, mas como vou usá-la? Não tenho nem mãos nem pés…
– Vou prendê-la na tua cauda – disse Karu Bempô e imediatamente pôs mão
à obra.
Mas que aconteceu? Ou a matraca tinha perdido a voz ou a cauda da serpente
não era suficientemente forte para balançá-la. Quando ela tentou chacoalhar
sozinha, ouviu-se apenas um ch-ch-ch-ch parecido com o ruído que as folhas
secas fazem quando se espalham pelo chão.
– Não, isso eu não quero. Mas, para que não digam que sou insensível,
te darei, em troca da matraca, uma breve noite – declarou afinal a serpente.
Deslizou para dentro do ninho e retornou trazendo um saquinho de couro, que
entregou a Karu Bempô.
– E que faremos se esta noite não nos bastar? – perguntou ele.
– Deves saber que uma noite longa custa muito caro: nem por dez matracas
eu poderia te dar uma – respondeu a serpente.
– Nesse caso, o que queres em troca?
– Conversei com as outras serpentes a esse respeito e decidimos que
trocaríamos uma noite longa por uma jarra cheia daquele veneno que teu povo
coloca nas flechas.
– Mas que ireis fazer com esse veneno? – recomeçou Karu Bempô.
Sua pergunta não recebeu resposta. Surucucu deslizou sob as folhas. A matraca
presa à cauda fez-se ouvir por um momento, e depois a serpente desapareceu.
Caminhando lentamente, Karu Bempô retornou à aldeia com o saquinho de
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couro. Acalentava a esperança de que a noite curta seria suficiente para todos,
mas em seu espírito permanecia o receio de um novo encontro com a serpente.
Assim que os índios abriram o saquinho, o mundo foi invadido pelas trevas e
todos caíram num sono profundo, mas não por muito tempo. Passados alguns
instantes, o sol voltou a brilhar e expulsou a escuridão para trás das montanhas
e despertou sem piedade aqueles infortunados adormecidos.
Todo dia acontecia a mesma coisa, e logo ocorreu aquilo que Karu Bempô
temia: perceberam que uma noite tão curta não bastava para descansar e todos
começaram a juntar veneno – às vezes, apenas uma gota – para encher a jarra.
O jovem retornou à floresta pela terceira vez. Dessa vez caminhava com
cautela, pois tinha receio de tropeçar e deixar cair a jarra. Surucucu estava
enfiada em seu ninho, e via-se apenas sua cabeça. Ao lado dela havia um
enorme saco, bem cheio.
– Eu sabia que voltarias – disse ela ao recém-chegado. – Vê, preparei um
saco que contém uma noite longa.
Karu Bempô entregou-lhe a jarra e perguntou, curioso:
– Escuta, por que as serpentes precisam de veneno?
– Porque somos pequenas e fracas – respondeu Surucucu – e precisamos
ter presas venenosas para nos defender… mas não tenhas medo: darei a
cada serpente apenas uma pequena quantidade de veneno a fim de que não
possamos realmente fazer mal a ninguém…
– Mas é que… – estranhou o guerreiro, cético.
– Bem, já estás com o saco. Deves levá-lo para a tua aldeia e só abri-lo quando
chegares lá. Se soltares a noite cedo demais, a escuridão vai impedir-me de distribuir o veneno a cada serpente como pretendo, e as consequências recairiam
sobre todo o mundo…
Com essas palavras, ela se despediu e, sem tardar, convocou todo o povo
das serpentes e começou a distribuir o veneno. Surucucu foi a primeira a se
servir…
Karu Bempô voltou para a aldeia carregando a bolsa com todo o cuidado.
Pensava no que a serpente havia lhe dito e por isso não percebeu que o papagaio, excitadíssimo, voava acima dele, gritando:
– Venham ver, ele está trazendo a noite, Karu Bempô está trazendo a noite
longa!
Evidentemente, todos os que lá estavam podiam vê-lo com os próprios olhos.
Os macacos, loucos de alegria, saltavam no topo das árvores; o jacaré fazia
ondas com o pouco de água que ainda restava e inundou toda a margem do
rio. A onça, impaciente, arranhou-se.
– Solta a noite agora mesmo, o que estás esperando? – gritou ela, atirando-se
sobre Karu Bempô.
Antes que o jovem entendesse o que estava acontecendo, a onça arrancou
a bolsa das mãos de Karu Bempô, pulou para as urzes e abriu-a.
Uma densa escuridão caiu sobre a selva, surpreendendo a todos. Animais
e pessoas procuravam caminhos para voltar a suas casas e colidiam uns com
os outros. Mas o pior foi aquilo que ocorreu com as serpentes da chefe Surucucu: elas se atiraram sobre a jarra, empurrando-se umas às outras, e cada
uma delas passou nas presas tanto veneno quanto podia. Em vão Surucucu
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tentava acalmá-las, dizendo que havia veneno suficiente para todas. Por fim,
acabaram derrubando a jarra.
Mas quando, ao final de uma longa noite, voltou o dia, todos puderam
perceber as consequências do que a onça havia feito: as serpentes tinham-se
tornado inimigas poderosas e audaciosas que, com suas presas envenenadas,
matavam todos aqueles de quem se aproximavam. Apenas o povo das Jiboias
não foi atingido e sempre avisava os índios com a sua matraca.
Depois desse episódio, as serpentes nunca mais foram amigas – cada uma
procura viver sua vida, sem se preocupar com a dos outros.
Os Munduruku e os outros animais, por sua vez, adoraram ter conseguido
a noite de volta. Assim, podem descansar durante a noite para iniciar um novo
dia mais dispostos e alegres.

NajaShots/iStockphoto

Extraído do livro As serpentes que roubaram a noite e outros mitos,
Daniel Munduruku, Ed. Peirópolis

curiosidades

A surucucu (Lachesis muta) é a maior serpente venenosa do continente americano e uma das maiores do mundo. No Brasil, é também conhecida como
surucucu-pico-de-jaca devido às protuberâncias cônicas das escamas, parecidas
com a casca de uma jaca. A espécie vive em florestas densas, principalmente na
Amazônia. O animal pode atingir 4,5 metros e suas presas medem até 3,5 centímetros. Sua cauda não tem guizos, como a de uma cascavel, mas é capaz de
emitir um determinado som, parecido com o de um chocalho, quando se esfrega
na folhagem seca – esse é o aviso que ela emite quando invadem seu território.
E é bom não arriscar, pois a surucucu é capaz de dar um bote de até 2 metros!
No Acre, a serpente é eventualmente chamada de cascavel por alguns moradores
da floresta devido ao som semelhante que ela produz. Outros nomes populares
da surucucu são bico-de-jaca, surucucu-cospe-fogo e surucucu-apaga-fogo.
Fontes: Globo Rural (http://goo.gl/oxOcHj)
e site Herpetofauna (http://goo.gl/EDqhaN), acesso em 21/12/2015
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Agora que já leram o mito, relembrem o que disseram para a primeira questão
proposta e comparem com o que encontraram no texto.
• Que informações trazem o trecho inicial – a fala do ancião – que antecede o mito?
• Esse trecho pertence à história?

2B O que são mitos
Todas as sociedades possuem um conjunto de ideias e reflexões próprias
sobre a origem do mundo, sobre como foram criados os seres e elementos:
os humanos, os animais, as plantas, os rios, as paisagens, os astros, o céu, a
terra etc. Muitas vezes essas ideias e reflexões sobre as origens são narradas
na forma de histórias, que chamamos de mitos!
Extraído do site Povos Indígenas no Brasil Mirim –
Instituto Socioambiental (http://goo.gl/4twXSz), acesso em 18/11/2015.

Mitos são narrativas que falam das origens do universo, da humanidade e
da forma como uma sociedade pode se organizar. Muitas pessoas, por não
entenderem a importância dos mitos, costumam considerá-los “histórias da
Carochinha” ou invenções dos índios para amedrontar crianças. No entanto, ao
contrário disso, os mitos nos remetem para as nossas origens e nos lembram
permanentemente quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Lembram-nos como devemos nos comportar durante nossa passagem pela vida e
nos dizem, inclusive, quais os castigos que sofreremos caso não sigamos as
regras da sociedade.
Não se deve esquecer, porém, que a repressão por que passaram os povos
indígenas desde a chegada dos portugueses ao Brasil obrigou muitos deles a
negar sua identidade e, portanto, adotar um outro modo de vida, provocando
o esquecimento quase completo dos seus mitos tradicionais.
Mas há alguns povos que estão recuperando muitas de suas narrativas
tradicionais e resgatando, através delas, o modo antigo de ver e interpretar o
mundo. Isso pode ser percebido nos povos do Nordeste brasileiro, que foram
as principais, mas não as únicas, vítimas do massacre cultural. Povos como
os Pataxó, Kariri, Xokó-kariri, Xucuru, Pankararu e Pankararé, entre outros,
foram considerados extintos por não falarem mais suas línguas maternas ou
por não apresentarem narrativas orais que pudessem identificá-los. Só agora
esses grupos tiveram seus direitos históricos reconhecidos e sua identidade
resgatada. Isso os torna menos índios? Claro que não! Eles são as testemunhas
vivas de um processo que nunca foi justo com os povos indígenas brasileiros.
Extraído do livro Coisas de índio, Daniel Munduruku, Ed. Callis

Em duplas, conversem sobre o texto lido e as impressões que tiveram, o que compreenderam e o que não compreenderam. Voltem ao texto e grifem os trechos em
que o autor caracteriza mito e fala sobre suas finalidades.
Que relações podemos estabelecer entre essas informações, discutidas até o momento,
e os textos lidos até aqui? É possível identificar as questões apontadas pelo autor nos
mitos lidos? Conversem sobre isso e completem o quadro a seguir:
1º BIMESTRE
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O que encontramos nos mitos
Nome
do mito

Cultura a que
se refere

Quando se
passa

Finalidade

2C O próximo texto a ser lido chama-se O roubo do fogo, um mito contado pelos
Parintintim. Antes da leitura, conversem sobre as possibilidades do texto. Vocês
já ouviram falar dos Parintintim? Que povo é esse? Leia no quadro abaixo algumas
informações básicas e tentem responder às perguntas logo em seguida.

parintintim

Os Parintintim organizam-se em metades, nomeadas por espécies de pássaros
com características contrastantes. Cada criança que nasce fica pertencendo à
metade do pai e só poderá se casar com alguém da metade oposta. O quadro
abaixo traz algumas informações sobre os Parintintim:
ONDE
ESTÃO?

QUANTOS
SÃO?

OUTRO
NOME

FAMÍLIA
LINGUÍSTICA

Em Humaitá,
no Amazonas

418

Cabahyba

Tupi-guarani

Fonte: Povos Indígenas no Brasil, do Instituto Socioambiental
(http://goo.gl/tCZDqv), acesso em 18/11/2015

• O que vocês sabem sobre a história do fogo?
• Qual a importância do fogo na vida das pessoas?
• Em que situações utilizamos o fogo no nosso dia a dia?
Muitas culturas preservam histórias que dão conta da transformação do cotidiano
das pessoas com a descoberta do fogo. Vamos conhecer a versão dos Parintintim?
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O ROUBO DO FOGO
Antigamente, a terra era de todos, mas o fogo, não. O fogo tinha dono.
Urubu era o dono do fogo. Para este não esfriar, trazia-o sempre escondido
embaixo das asas.
Baíra, vendo que naquele tempo os índios secavam a comida ao sol, resolveu
roubar o fogo para que eles pudessem cozinhar seus alimentos.
Baíra era muito esperto. Sabia muitas coisas. Dizem que foi ele que ensinou os
Parintintim a caçar passarinhos com visgo… Ensinou-os a pescar com sangab,
uma espécie de peixe fingido, para atrair os peixes de verdade. Baíra ensinou
muitas coisas à sua gente!
Um dia, ele falou:
– Por que o fogo há de ter dono? O fogo deve ser de todos! A água tem dono?
Não tem. O sol tem dono? Não tem. A terra tem dono? Não tem. As plantas
têm dono? Não têm. Então, por que o fogo há de ter dono? Não pode; o fogo
tem de ser de todos.
Planejou o que faria para roubá-lo de Urubu. Entrou no mato, cobriu-se de
folhas e de cupins, depois deitou-se no chão, sem se mexer. Fez de conta que
estava morto.
Dali a pouco ouviu um zumbido: zum-zum-zum… Era a Mosca Azul. Zumbiu,
zumbiu, deu voltas e mais voltas ao redor do morto fingido, pensando que ele
fosse um morto de verdade. Depois, partiu na disparada para o céu. Foi avisar
Urubu. Naquele tempo, o dono do fogo morava no céu.
Urubu não perdeu tempo. Veio logo, trazendo o fogo embaixo das asas.
Vinha acompanhado de toda a família: mulher, filhos e outros urubus, seus
amigos. Os índios contam que naquele tempo Urubu era que nem gente, tinha
mãos e tudo. Morava no céu, mas comia carniça do mesmo jeito que come
hoje. Como ele tinha mãos, pôde preparar o moquém, uma espécie de grelha
feita de varas, para assar e defumar a carne e o peixe.
Urubu preparou o moquém e pôs o fogo embaixo. Soprou, soprou, e o fogo
ficou bem vermelho, bem quente. Baíra não se mexia, mas abria um olho e
espiava, espiava, para aprender a lidar com o fogo. Quando estava bem aceso,
Urubu chamou os filhos para vigiarem o fogo.
De repente, Baíra se mexeu, sem querer. Os filhos de Urubu viram e foram
avisar:
– Pai, o homem se mexeu!
Urubu não acreditou. Para que não o incomodassem, mandou os filhos
caçarem moscas azuis, com flechinhas que lhes havia dado. Os pequenos
distraíram-se, caçando moscas, e esqueceram o fogo.
Vendo sob o moquém as labaredas bem vermelhas, Baíra levantou-se, de
repente, e roubou o fogo. Fugiu na mesma hora. Urubu, ao ver aquilo, chamou
sua gente. Todos foram juntos em perseguição do ladrão. Baíra escondeu-se
numa árvore oca, mas Urubu e seu bando meteram-se também pelo oco do pau.
Para escapar, Baíra saiu pelo outro lado e entrou num matagal que havia perto.
Urubu quis entrar pelo mato, mas não conseguiu, devido às asas que o
atrapalhavam. Foi assim que Baíra pôde fugir e chegar à margem de um rio
muito largo. Do outro lado, estava todo o seu povo, a tribo dos Parintintim;
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mas o rio era tão largo que ele não o podia cruzar.
Queria entregar o fogo, mas o rio os separava. Chamou a cobra surradeira,
uma espécie de cobra que corre muito, e falou:
– Aqui está o fogo. É preciso levá-lo para meu povo, que está do outro lado
do rio. Vá depressa para o fogo não apagar.
Pôs o fogo aceso nas costas da surradeira e mandou levá-lo através da água.
A cobra, ouvindo a ordem de Baíra, partiu a toda, mas não teve tempo de chegar
ao lado oposto.
Baíra puxou o fogo com uma vara, que tinha a ponta em gancho, e chamou
o camarão. Pôs o fogo nas costas dele, dizendo que o levasse à sua gente,
do outro lado do rio. O camarão chegou até o meio do rio, mas, não aguentando o calor, virou camarão cozido e ficou vermelho, como é até hoje. Baíra
puxou de novo o fogo com a vara e chamou o caranguejo. Pôs-lhe o fogo nas
costas. Depois, disse de si para si: “O caranguejo, sim, é que vai levar o fogo
para meu povo”.
Mas o caranguejo não resistiu ao calor e, chegando ao meio do rio, ficou
todo vermelho, como é até hoje.
Baíra não desanimou. Puxou o fogo para si e pô-lo às costas de uma saracura.
– Eu vou levar o fogo à sua gente do outro lado do rio – prometeu a ave ao
grande herói.
Partiu em disparada, quase sem roçar a água, mas não teve tempo de
chegar do outro lado. Mal sentiu o calor do fogo nas costas, começou a gritar:
– Num pode! So-corro! So-corro!...
Baíra puxou o fogo para si e chamou o sapo-cururu. Este apanhou o fogo
e… pula-que-pula, nada-que-nada foi levando-o para os Parintintim, que esperavam na margem oposta. Chegou pertinho, mas estava tão cansado que não
conseguia sair da água. Os índios levaram-no para terra e apanharam o fogo.
Enquanto isso, Baíra apertou o rio e fê-lo estreitar-se como um riacho. Deu
um salto e chegou à margem oposta com a maior facilidade. Foi ao encontro
de seu povo, que festejou a façanha do herói, durante uma semana, com festas
e danças.
Desde esse dia, graças a Baíra, os Parintintim conheceram o fogo. Puderam
assar o peixe e a caça no moquém.
Cururu, o sapo, por ter levado o fogo virou pajé. Por isso, é chamado “ladrão
do fogo”, e pode comer o foguinho azul dos vaga-lumes sem se queimar.
Mas, quando faz frio, não há fogo que o aqueça. Aí, ele se lembra do fogo
de verdade e canta assim:
“Sapo cururu da beira do rio,
quando o sapo canta, cururu tem frio...”
Extraído de Contos e lendas de índios do Brasil (1979, págs. 63-68)
Antonieta Dias de Moraes, Ed. Nacional
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Converse com os colegas sobre as questões abaixo:
• O que você entende por caçar passarinho com visgo?
• O que pode ser visgo?
• O que vocês acham de caçar passarinhos?
Observe a forma como é escrito o trecho em que Baíra pega o fogo, dá a um animal,
recupera, passa a outro animal até entregá-lo aos Parintintim. Nele, a autora imprime
uma ideia de velocidade.
• Por que você acha que isso acontece?
• Além de contar a origem do fogo, o texto fala sobre o que mais? Comente.
• Vocês gostaram do mito? O que mais chamou a atenção na história? Comente.
Volte ao quadro O que encontramos nos mitos, da página 42, e preencha-o com as
informações do mito do fogo.

2D Vamos conhecer agora o mito sobre a origem do guaraná, contado pelos
Saterê-Mawê. Certamente, vocês conhecem ou já ouviram falar do guaraná.

curiosidade
A Paullinia cupana (guaraná, guaranazeiro ou uaraná) é um cipó da Amazônia. É encontrado no Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela, cultivado principalmente em Maués, no Amazonas, e em Taperoá, na
Bahia, considerado o maior produtor do Brasil. São
1.700 hectares de área plantada, que produzem
cerca de 800 toneladas/ano. O cultivo do guaraná
é a principal atividade econômica dos agricultores
familiares da região. A produtividade na Bahia é superior, pois o local tem um regime de chuvas adequado e solos mais férteis e de baixa incidência de
doenças como a antracnose.

Brasil2/iStockphoto

• Sabiam que ele é fabricado com base em uma planta descoberta e domesticada
pelo povo indígena Maué?
• Alguém já viu o fruto do guaraná?
• Qual estado vocês acham que hoje em dia é o maior produtor desse fruto? Por quê?

Fonte: Wikipédia (http://goo.gl/04TNXe),
acesso em 18/11/2015

Antes de iniciar a leitura e considerando tudo o que já foi lido e discutido sobre os
mitos, as histórias sobre a mandioca, a noite e o fogo, imagine que personagens esse
mito terá. Na sua opinião, como será a explicação sobre o nascimento do guaraná?
1º BIMESTRE
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COMO NASCEU O GUARANÁ
No tempo em que os bichos falavam, havia, entre os índios Maués, três
irmãos. Dois homens – que não eram de brincadeira! –, Ocumáató e Icuamã,
e sua jovem irmã, Onhiamuaçabê.
Onhiamuaçabê tinha um jeito especial de lidar com as plantas e bichos. Como
ela vivia rodeada de seres da natureza, os irmãos a escolheram pra cuidar do
sítio da família. O jeitinho da cunhã atingiu tal grau de perfeição que a terra virou
Noçoquém. Noçoquém é o nome que o sítio recebe quando se torna encantado.
Todo dia a moça ia ao Noçoquém tratar dos bichos, tirar mato, plantar
e regar novas sementes. Uma das sementes brotou num lindo castanheiro,
verdadeiro xodó dos irmãos. Volta e meia eles apareciam por lá pra assar e
comer castanhas.
Além de os bichos falarem, eles também casavam com gente. A fama de
Onhiamuaçabê espalhou-se pela mata e desposá-la tornou-se o sonho de todos
os bichos. Quem não gostou nada da ideia foram os dois Maués, que cobiçavam
os talentos da irmã só pra si. Se ela se casasse, quem a substituiria no trato
do Noçoquém? Quem, como ela, plantava não apenas coisas gostosas mas
também remédios que curavam toda espécie de mal?
Surucucu, pinó-pinó-pinó, bolou um plano pra fazer de Onhiamuaçabê sua
esposa. E dizia, convencido, aos compadres:
– Os irmãos da moça pensam que seus olhos bastam como vigias. Provarei
que minha astúcia vale mais que a guarda dos dois Maués juntos!
E assim fez. Rolou o corpo num óleo aromático e foi espalhar o perfume
pela trilha do Noçoquém, por onde a jovem passava todo dia. Ao sentir o cheiro
gostoso, ela diminuiu o passo e se deixou levar pelos sentidos, embriagada.
– Bom demais esse cheiro! Podia me apaixonar por quem o soubesse fabricar...
Surucucu não perdeu tempo. Bastou Onhiamuaçabê dizer tais palavras pra
cobra se enrolar no seu calcanhar. Pronto, a moça engravidou na hora!
Quando Ocumáató e Icuamã descobriram que a irmã estava prenhe, foi um
deus-nos-acuda! Se eles não queriam que ela tivesse marido, imagine filhos!
Com um curumim pra cuidar, menos tempo pra ao Noçoquém se dedicar. Houve
tanta discussão que a cunhã acabou se mudando pra floresta, onde construiu
um tapiri pra ter seu bebê em paz. Num dia quente, quando o perfume das
flores entonteceu até o sol, nasceu-lhe um lindo menino.
Na mata, ele se criou forte e bonito. Chegando à idade de falar, nasceram-lhe
desejos:
– Ah, minha mãe, queria tanto comer dos frutos do Noçoquém! Os bichos
dizem ser tão bons. Posso, mãe? Posso?
– Chê-raíra, teus tios são muito bravos, não vão deixar. Melhor esquecer.
O menino esquecia? Nada! E o pior é que o fruto que ele mais desejava provar
era justamente o do castanheiro – o favorito de Ocumáató e Icuamã! Como se
adivinhassem o risco que corria seu precioso pé de petiscos, os tios mandaram
a Cutia, a Arara e o Periquito vigiarem o Noçoquém.
Tanto o filho insistiu que a mãe se viu sem outra alternativa senão levá-lo
até o sítio. Na calada da noite, cataram um monte de castanhas e as assaram
numa fogueirinha. Satisfeito o curumim, voltaram pra casa na floresta, achando
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que jamais seriam descobertos.
Mas foram. No dia seguinte, quando a Cutia chegou ao Noçoquém, deu de
cara com as cinzas aos pés do castanheiro. Correu a dar o alarme a dedo-duro!
Os irmãos vieram que vieram. Cada um sustentava uma explicação diferente:
Ocumáató dizia que isso era coisa da irmã, Icuamã dizia que não. Como não
chegassem a nenhuma conclusão, contrataram, a peso de banana, o Macaquinho-de-boca-roxa pra dar uma de detetive. Caso descobrisse algo, que os
comunicasse imediatamente!
O curumim, em vez de matar a vontade tendo comido aquele tantão de castanhas, ficou com gosto de quero mais. Onhiamuaçabê não ia com ele de jeito
nenhum. Então, ele decidiu ir sozinho. Como já conhecia o caminho, partiu assim
que o sol raiou.
Acontece que o Macaquinho-de-boca-roxa, atento a cada movimento em torno
do Noçoquém, apurou olhos e ouvidos quando gravetos estalaram ali perto.
Fuxicando de um galho alto, viu o sobrinho dos patrões se aproximando de
mansinho. Alertou a Cutia, a Arara e o Periquito de que o inimigo rondava. Eles
tinham ordens expressas e cruéis: matar qualquer um que chegasse perto do
precioso castanheiro!
Armaram-se a tempo de ver o curumim subir o pé de castanhas. Tocaiados,
esperaram que ele descesse. Assim que pousou os pés no chão, avançaram
contra ele e o mataram. Onhiamuaçabê chamou o filho pra almoçar e não o
achando em lugar nenhum, pressentiu o pior. Correu até o Noçoquém, mas já
não havia nada a fazer.
A mãe arrancou os cabelos, gritou e chorou, sentindo a morte do filho.
Enxugando as lágrimas, disse:
– Chê-raíra, nada de medo. Se teus tios pensaram que este seria teu fim,
enganaram-se. Farei de ti semente de uma fruta poderosa pros homens, que
lhes trará força e saúde.
Pela última vez, ela fitou os penetrantes e belos olhos do filho. Depois, plantou-os na terra. Em seguida, fez uma caiçara em volta do túmulo e encomendou
ao Caraxué a guarda do lugar. Que ele a avisasse ao primeiro sinal de vida em
forma de broto.
O luto ainda doía no coração da mãe quando, certa manhã, o Caraxué pousou
em sua rede. Onhiamuaçabê correu até a sepultura e viu a planta que crescia
tão depressa quanto crescem os meninos. Circulou a caiçara, satisfeita, e falou:
– Dos olhos do meu filho, nasceu um pé de guaraná. Tu viverás, chê-raíra,
forte e vigoroso, no corpo de quem te experimentar. O melhor fruto do meu
Noçoquém não será exclusividade de ninguém!
O Caraxué concordou, assobiando alegre. Ele foi o primeiro a provar do guaraná. E é por isso que os descendentes do Caraxué-açu, o sabiá-mor, não se
cansam de cantar!

glossário
Cunhã:
do tupi, mulher jovem, moça.
Surucucu:
é a maior serpente venenosa da América do Sul.
Seu nome vem do tupi e
significa “a que dá muitas
dentadas, que morde muitas vezes”.
Pinó-pinó-pinó:
do tupi, qualidade superlativa de qualquer cobra venenosa. Seria algo como
“cobra supervenenosa”.
Curumim:
do tupi, menino.
Tapiri:
do tupi, choupana, choça.
Chê-raíra:
do tupi, meu filho.
Caiçara:
segundo o Houaiss, “qualquer proteção mais ou menos tosca feita com ramos
de árvores, paus a pique
etc. Cerca que se faz em
torno de roçado ou plantação para impedir a entrada
de gado”.
Caraxué:
espécie de sabiá.

Extraído de Lendas da Amazônia... e é assim até hoje (2007),
Flávia Savary, Ed. Salesiana
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Analisem os trechos destacados abaixo e conversem sobre quem está falando, por
que essas expressões aparecem entre travessões e com ponto de exclamação e
qual a função do ponto de exclamação nesses trechos.
Dois homens – que não eram de brincadeira! –, Ocumáató e Icuamã, e sua
jovem irmã, Onhiamuaçabê.
O menino esquecia? Nada! E o pior é que o fruto que ele mais desejava provar
era justamente o do castanheiro – o favorito de Ocumáató e Icuamã!
Se eles não queriam que ela tivesse marido, imagine filhos!

Retorne ao quadro O que encontramos nos mitos, da página 42, para acrescentar
as informações sobre o mito do guaraná.

3A Nesta atividade, em grupo, vocês irão discutir e escolher dois mitos para ler

na roda de leitura, considerando quem será o público (lembrem-se de que vocês
conversaram e definiram isso na atividade 1B). Atentem para as questões abaixo:
• Que mito é mais interessante para as crianças do
• Que razões nos levaram a escolher tal mito?

ano?

Compartilhem suas escolhas com a turma, justificando a opinião do grupo, e considerem a opinião dos colegas para chegar a uma lista comum dos mitos a ser lidos.
Nome do mito

Quem irá ouvir

Leitores

Justificativas do grupo:

3B Chegou o momento de realizar a roda!

Organize-se com seus colegas e capriche na leitura.

3C O que você aprendeu com os mitos? Você mudou de ideia quanto ao que

pensava sobre o significado dos mitos para os povos indígenas? Por quê?
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análise e reflexão sobre a língua
uso dos elementos de referência
Junto com os colegas, observem as palavras destacadas no trecho abaixo, retirado
do mito As serpentes que roubaram a noite. Discutam a que ou a quem elas se
referem. Conversem também sobre como chegaram às conclusões.
Anote as conclusões no quadro abaixo.
– Quem se atreve a me incomodar? – gritou a serpente, erguendo a cabeça.
– Sou eu, Karu Bempô, o grande guerreiro – respondeu o intrépido representante dos índios e prosseguiu: – Dizem que as serpentes esconderam a noite.
Se me devolverem a noite, darei arco e flechas como presente do meu povo.
– De que me serviriam o arco e as flechas? – riu Surucucu. – Não tenho mãos
para manejá-los. Meu rapaz, tens de me trazer outra coisa.
Após dizer essas palavras, ela deslizou por entre as folhas e desapareceu, e
Karu Bempô se viu sozinho.

A que ou a quem se refere
me incomodar
me devolverem
me serviriam
manejá-los
me trazer
ela deslizou
se viu
Desta vez em duplas, observem outro trecho do mesmo mito e completem o quadro
abaixo indicando a que ou a quem as palavras destacadas se referem.
Fizeram então uma matraca, cujo som era ouvido para além das planícies e
das montanhas. E Karu Bempô pôs-se novamente a caminho.
Dessa vez, Surucucu estava esperando-o.
– Sei que me trazes uma matraca – disse ela. – Evidentemente, não é coisa
que se despreze, mas como vou usá-la? Não tenho nem mãos nem pés…
A que ou a quem se refere
pôs-se
esperando-o
disse ela
usá-la
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Agora, anote tudo o que você descobriu no quadro abaixo.

Data:

análise e reflexão sobre a língua
Assunto estudado:
Observações:

uso de travessão e aspas
Acompanhe a leitura de dois trechos do mito O roubo do fogo e atente para as
partes destacadas:
Do outro lado, estava todo o seu povo, a tribo dos Parintintim; mas o rio era
tão largo que ele não o podia cruzar.
Queria entregar o fogo, mas o rio os separava. Chamou a cobra surradeira,
uma espécie de cobra que corre muito, e falou:
– Aqui está o fogo. É preciso levá-lo para meu povo, que está do outro
lado do rio. Vá depressa para o fogo não apagar.

Baíra puxou de novo o fogo com a vara e chamou o caranguejo. Pôs-lhe o
fogo nas costas. Depois, disse de si para si: “O caranguejo, sim, é que vai
levar o fogo para meu povo”.
Mas o caranguejo não resistiu ao calor e, chegando ao meio do rio, ficou
todo vermelho, como é até hoje.
Converse com todos sobre as questões a seguir, referentes ao uso do travessão
e das aspas. O professor vai anotar as principais conclusões no quadro da classe.
Em seguida, copie-as nos espaços abaixo de cada questão.
Por que um trecho inicia com travessão e o outro está escrito entre aspas?
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Retome a leitura do mito, grife todas as vezes em que aparece travessão. Em todos
os casos confirmou-se o que você apontou acima? Por quê?

Por que você imagina que o autor fez uso desses dois recursos – aspas e travessão?

Agora, façam um registro no caderno sobre o que conversaram.
Importante: as aspas também podem ser usadas para indicar fala de personagem.
Essa é uma escolha do autor, mas, seja qual for a escolha – travessão ou aspas –,
deve ser mantida durante todo o texto para não confundir o leitor.
Você conhece algum texto em que o autor usa aspas para indicar a fala de personagem?

uso de letra maiúscula
Nesta atividade, vamos ler e analisar outro trecho do mito O roubo do fogo. Fique
atento às palavras destacadas.
Antigamente, a terra era de todos, mas o fogo, não. O fogo tinha dono. Urubu era
o dono do fogo. Para este não esfriar, trazia-o sempre escondido embaixo das asas.
(...)
Urubu não perdeu tempo. Veio logo, trazendo o fogo embaixo das asas. Vinha
acompanhado de toda a família: mulher, filhos e outros urubus, seus amigos. Os
índios contam que naquele tempo Urubu era que nem gente, tinha mãos e tudo.
Morava no céu, mas comia carniça do mesmo jeito que come hoje.
Nesse trecho, a palavra Urubu aparece escrita com letra maiúscula três vezes.
Discutam, em duplas, por que o uso da letra maiúscula em cada caso. Anotem as
conclusões no quadro abaixo.
A letra maiúscula foi usada porque
Urubu não perdeu tempo.
O fogo tinha dono. Urubu
era o dono do fogo.
naquele tempo Urubu
era que nem gente
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Socialize com as demais duplas tudo o que descobriram e, juntos, escrevam no
caderno uma orientação para o uso de letra maiúscula.

uso de dicionário
Releia o seguinte trecho do mito As serpentes que roubaram a noite:
– Mas é que… – estranhou o guerreiro, cético.

Veja algumas definições do dicionário Houaiss para a palavra cético e marque a que
mais combina com o texto:
adjetivo e substantivo masculino
1 diz-se de ou o partidário do ceticismo
2 por extensão de sentido, que ou aquele que não confia, duvida; descrente
adjetivo
pertencente ou relativo ao ceticismo (argumento, comportamento c.)

Agora releia outro trecho do mito:
Elas eram os únicos seres que não tinham definhado, continuavam sadias e passeavam com um arzinho zombeteiro, como se estivessem guardando na cabeça
pensamentos muito divertidos.
Junto com seu colega de dupla, procure no dicionário as definições para a palavra
zombeteiro e copie-as abaixo:

Selecione a definição que mais se adequa ao texto e reescreva-o substituindo a
palavra zombeteiro.

ORTOGRAFIA

1. Ditado para saber o que preciso estudar
Nesta atividade, você escreverá um texto sobre a Mata Atlântica. Primeiro ouça a
leitura integral do texto e discuta sobre as informações trazidas por ele. Depois
escreva numa folha à parte o que será ditado pelo professor. O objetivo é saber o
que você precisa estudar para escrever melhor.
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2. Reconhecendo os usos do R
Você conhece o jogo de xadrez? Saiba mais sobre ele na reportagem abaixo.
TROPAS, AVANÇAR!
Xadrez: olhos bem abertos e paciência para não perder o rei de vista
O campo de batalha está pronto. São 15 guerreiros de cada lado com o
mesmo objetivo: proteger o seu reinado e aprisionar o rei adversário. De um
lado do tabuleiro, o exército preto, com seus peões, bispos e cavalos, atentos
às invasões inimigas. Do outro, a tropa de cor branca, recebendo informações
da rainha, do alto da torre, sobre o próximo ataque.
O jogo de xadrez apareceu na Índia, no século 6. No começo, o tabuleiro era
defendido por oito peças: rei, vizir, elefante, barco e quatro soldados. Quando
os árabes invadiram a região, no século 10, o xadrez, que antes era chamado
de chaturanga, chegou até a Europa e ganhou outro formato e novas peças,
como os bispos e as torres, que lembram a Idade Média.
Segundo a Federação Internacional de Xadrez, mais de 500 milhões de
pessoas praticam o esporte e participam de torneios. Hoje, é possível até jogar
pela internet com outras pessoas. No Brasil, o mais famoso é o site Jogue
Xadrez (www.joguexadrez.com), que conecta enxadristas do mundo inteiro.
O decreto da rainha
Íris Labussière, 11, organizou seu primeiro exército aos 5 anos. De lá para
cá, ouviu muito sobre o jogo de xadrez. Aprendeu novas jogadas e estratégias.
“Paciência e concentração são o segredo para conseguir a vitória.”
Respeito pelo adversário também conta na hora da partida. “Eu tenho confiança, mas também posso perder.”
No ano passado, Íris ficou em primeiro lugar no Campeonato Baiano Feminino
na categoria de 12 anos. Na sua escola, ela é ajudante do professor de xadrez.
“Sempre aviso quando ele esquece de falar sobre alguma regra.”
Preto no branco
Os irmãos Lucas, 11, e Bruno Almeida, 7, não escondem o jogo: detestavam
xadrez. O pai, enxadrista, viajava muito dando aulas e, por isso, passavam pouco
tempo juntos. Mas não demorou para que Lucas fosse capturado pelo esporte.
“O meu pai se ofereceu para ensinar no meu colégio. Juntei a proximidade dele
com o gosto pelo jogo.”
O agitado Bruno reconheceu que o xadrez ajudou no dia a dia. “Consigo me
manter calmo na hora do jogo.” Tanto que ficou em primeiro lugar na categoria
de até 8 anos no Campeonato da Chapada Diamantina, em 2012. Mas nem
tudo é competição. Daniel Barreto, 11, começou no xadrez há um ano e contou
que os irmãos dão a maior força. “Na nossa escola não tem xadrez. É com
eles que tenho oportunidade de aprender.”
No jogo
A palavra “xeque-mate” surgiu da frase persa “shah mat” e significa “o rei
está morto”. É a expressão usada no jogo de xadrez para marcar o fim de
uma partida. Isso acontece quando o jogador ataca o rei adversário, fazendo
com que ele não consiga se mover para outra casa ou ser defendido por outra
peça do xadrez.
Extraído do site do Grupo A Tarde (http://goo.gl/HTYDFr), acesso em 1º/12/2015
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ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA

Localize e grife palavras que tenham a letra R, nos três primeiros parágrafos do texto.
Discuta com todos as diferenças dos usos do R nas palavras grifadas. Repare que
há palavras que iniciam e outras que terminam com R, há palavras com R e com RR
no meio, outras com R antes e depois de vogais, entre outras.
Agora, encaixe cada uma das palavras grifadas nos grupos abaixo, com base na
primeira palavra da lista.
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Risada

Barata

Carro

Descobrimento

Andar

Carta

Honra

Junto com a turma, escreva uma explicação sobre os diferentes usos da letra R nas
palavras do quadro.
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

1º BIMESTRE
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Acompanhe no seu caderno a leitura do texto abaixo.

BONECOS DE PAPEL E ARAME
Edna Baptista Nascimento é natural da península itapagipana, em Salvador-BA.
Há 10 anos, desenvolve um trabalho original, inventado por ela e desenvolvido
com base em suas experiências em arte-educação para crianças e adolescentes. Por meio dessa atividade, aperfeiçoou a técnica de confecção de bonequinhos em miniatura, feitos com jornal, com as mais variadas temáticas. Entre
as suas temáticas mais recorrentes estão as representações das brincadeiras
das crianças e adolescentes.
Hoje o seu trabalho é reconhecido dentro e fora do país, com peças vendidas
para Espanha, China, Moçambique, Holanda, França, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos etc. Para dar conta dessa demanda, montou uma equipe composta
de membros de sua família e senhoras das vizinhanças que, cheias de paciência
e habilidade, compartilham a produção das miniaturas. Edna Batista também
ministra oficinas e participa de feiras de artesanato.
Extraído do site Museu do Brinquedo Popular (http://goo.gl/0mnZ2y), acesso em 20/11/2015

Com seu colega, retome a leitura do texto e localize algumas palavras com a
letra R para encaixar nos grupos com base nas explicações que produziram na
atividade anterior.
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Agora, contem para todos como organizaram o quadro, retomando as explicações que
construíram na atividade anterior para acrescentar ou modificar o que for necessário.
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sondagem
Nome:
Ano:

Data:

ESCRITA DE LISTA
Olá,
Em todos os cadernos, você vai encontrar um espaço como este para escrever o
que o professor ditar do melhor jeito que conseguir. Esta página será destacada e
guardada para que, no fim do ano, você possa ver quanto aprendeu.
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