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Projeto Pedagógico | Por Beatriz Tavares de Souza*

As tradições dos povos indígenas sempre despertam a curiosidade e o interesse das crianças. Nesta edição, Beatriz 
Tavares de Souza preparou o projeto pedagógico do livro A terra sem males — Mito guarani, inspirado no mito guarani 
que visa a busca constante por um mundo melhor. Além disso, a obra valoriza a cultura indígena, muitas vezes abordada 
de forma superfi cial e vista como pouco evoluída. Aproveite estas dicas e mostre aos seus alunos o quanto eles podem 
aprender com o mito da terra sem males.

Queremos um mundo melhor!

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão Apresentação
Composto por duas partes, o livro 

aborda o tema “mito” sob a perspectiva 
das narrativas de tradição guarani, para 
explicar a busca constante por um mundo 
melhor, e oferece ao leitor informações 
históricas, focadas na civilização indígena 
do período das colonizações.

Justifi cativas
A obra direciona-se ao público pré-

-adolescente e aos jovens leitores em 
processo, tendo em vista seu importante 
conteúdo temático, de refl exão e de cons-
cientização sobre a cultura dos povos in-
dígenas, especialmente os do Brasil e os 
da América do Sul. Jakson de Alencar 
constrói uma seção informativa na qual 
coloca questões sobre a vinda do homem 
branco às terras brasileiras na época das 
descobertas. Ressalta, para analisar e refl e-
tir, as possíveis mudanças da sociedade e 
do meio ambiente ocasionadas pelo con-
tato de um povo com outro(s) etnicamen-
te diferente(s).

Projeto pedagógico
Como estabelecer relações entre di-

ferentes culturas; como reconhecer o 
Brasil e o comportamento das pessoas 
que nele viviam na época dos descobri-
mentos e que nele vivem nos dias atuais.

Temas secundários
Brasil, colonização, escravidão, extra-

tivismo, demarcações, territórios, povos, 
costumes, mitos e religiões.

Temas transversais
Ética, meio ambiente, pluralidade 

cultural e saúde.

Indicação
Ciclo 1 – indicado para alunos do 

quinto ano;
Ciclo 2 – indicado para alunos do 

sexto ao oitavo ano.

Áreas do conhecimento
Língua Portuguesa, Literatura, Ar-

tes, História, Geografi a, Ciências Na-
turais, Política, Religião, Antropologia, 
Sociologia e Filosofi a.

Objetivos
Criar situações para que possa ser 

desenvolvida no aluno a capacidade de 
produzir textos orais e escritos bem 
estruturados. Levá-lo a questionar a 
relação entre o tema e a realidade so-
cial do Brasil. Possibilitar discussões e/
ou refl exões que possam esclarecer as 
diferenças entre os povos, oferecendo 
como subsídio o comportamento, os 
valores humanos e o respeito indivi-
dual e coletivo de cada um. Elucidar o 
que representa a identidade cultural do 
povo guarani e de outros povos. Ex-
plorar os conhecimentos linguísticos 
e relacionar as infl uências das línguas 
indígenas e africanas na portuguesa.

* Beatriz Tavares de Souza é mestre em 
Linguística Aplicada e pós-graduada 
em Língua Portuguesa pela PUC-
SP. Tem licenciatura plena em Língua 
Portuguesa e é bacharel em Língua 
Espanhola, também pela PUC-SP.

Título: A terra sem males – 
Mito guarani

Autor: Jakson de  Alencar

Ilustrador: Angelo Abu

Formato: 21 cm x 27 cm

Número de páginas: 24
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Proposta e sugestões de atividades

Antes da leitura
Propicie aos alunos a elaboração de hipóteses sobre o mundo e a linguagem a partir do levantamento dos conhe-

cimentos prévios de cada um sobre o assunto. Proporcione-lhes passeios a museus ou a bibliotecas, no sentido de 
aproximá-los do tema tratado no livro. Sugerimos que pesquisem sobre ritmos, danças, músicas, costumes, alimenta-
ção, crenças e idioma dos povos indígenas, os quais exerceram forte infl uência na língua portuguesa. 

Caso você conheça ou saiba da existência de alguma aldeia indígena no município de sua escola, procure levar 
os alunos para conhecê-la. Pergunte-lhes o que sabem sobre os costumes e o modo de vida desses povos. Um dos 
lugares ao redor de São Paulo, remanescente da cultura indígena e que pode ser visitado ou pesquisado, por exemplo, 
é o município de Carapicuíba. 

Pesquise com os alunos assuntos relacionados ao anseio dos povos europeus pela busca de novos horizontes. Fale 
das grandes navegações, dos descobrimentos, das explorações, das colonizações e do domínio exercido sobre outros 
continentes. Aborde igualmente o sistema escravista no Brasil Colonial, a luta dos índios e sua resistência contra o 
extermínio do próprio povo, das aldeias e das terras.

Iniciando a leitura
Leia com os alunos e monitore esse processo, levantando questões e buscando os signifi cados da história a partir 

de algumas pistas, sejam elas implícitas ou oferecidas no decorrer do texto. A linguagem plástica está cada vez mais 
presente nos livros infantojuvenis, e A terra sem males, de Jakson de Alencar, não é exceção. Neste livro, o leitor en-
contra cores e imagens que retratam a natureza, associadas aos desenhos primitivos, à pictografi a.

Como sugestão, propomos em sala de aula formar duplas para ler e comentar a relação entre as ilustrações do 
livro com seu tema. Notamos que as ilustrações de Angelo Abu e o texto de Jakson de Alencar deixam transparecer 
também a interdiscursividade, como ocorre quando é citada a passagem bíblica relatada em Gênesis: aí nos são reve-
lados a história de Noé e sua Arca e o êxodo de Moisés. 

Explore com os alunos as composições das cores usadas para ilustrar a capa. A capa faz referência a quê? Ao am-
biente de uma cidade? Ao ambiente de uma fl oresta? Qual cidade? Qual fl oresta? Por quê? Solicite-lhes que atribuam 
signifi cados para o título, levantando hipóteses.

1. Em sua opinião, o que signifi ca viver em uma “terra sem males”?
a. É viver em uma terra sem maldade.
b. É viver em uma terra sem divisões entre os povos.
c. É viver em harmonia com todos, desfrutando da terra e respeitando os direitos individuais e coletivos das pessoas.

Ajude os alunos a buscar nas ilustrações do livro o signifi cado das cores. Nota-se o predomínio do preto nos 
desenhos, como se o ilustrador quisesse retratar algo obscuro, desconhecido, inseguro. 
Pergunte-lhes:

1. Em sua opinião, o que o autor poderia representar com as cores das ilustrações? Qual seria o papel da cor preta?
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Observe a importância do entendimento dos conhecimentos acumulados de caráter interdisciplinar no cam-
po da Religião, História e Filosofi a, a fi m de embasar o trabalho pedagógico deste tema. Propomos que 
explore o conhecimento prévio dos alunos, discutindo sobre a temática do livro e relacionando-a com a 
questão das diferenças entre os povos, suas crenças e seus medos. Observe a fi gura desenhada na página 
4 e propicie aos alunos a descoberta da relação estabelecida entre as ilustrações com o seguinte trecho: 

“Nhanderu, nosso grande pai, vendo a maldade das pessoas e a vida piorando a cada dia, resolveu acabar com a terra (...).”

1. Para os índios, o termo “nosso grande pai” signifi ca o quê?
a. Deus criador, o mesmo citado na Bíblia Sagrada.
b. Divindade, um deus de suas crenças.

2. O que representa o pajé nas comunidades indígenas?
a. Grande chefe, cacique, morubixaba1.
b. Grande médico, sábio, com poder de curar as doenças e de prever o futuro da tribo indígena.

3. Pesquise na Bíblia e procure relacionar a história de Noé, relatada em Gênesis, com o trecho descrito na página 9: 
“(...) O pajé previa que em breve aconteceriam enchentes. Por isso seu primeiro cuidado foi construir uma casa de 
tábuas, bem reforçada, para que, quando as águas viessem, ela pudesse resistir (...).”

a. A Bíblia relata que Noé constrói uma __________ em forma de ___________ para abrigar as pessoas da 
chuva e da ___________.

b. O livro A terra sem males relata que o pajé constrói o quê? __________ Por quê? ______________________.

4. Leia o trecho das páginas 10 e 11 e responda:
a. Qual a reação de Guirapoty diante do perigo?
b. A mulher de Guirapoty, no momento em que ele começou a chorar, disse o quê?

5. Leia o segundo parágrafo da página 11 e responda:
a. O fato de a mulher de Guirapoty, mesmo em perigo, bater a taquara de maneira ritmada para que o pajé ento-

asse o canto pode signifi car o quê?______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6. Em nossa sociedade, ao surgir um problema, normalmente as pessoas se unem para orar (ou rezar), pedindo ajuda 
a Deus. Responda a pergunta abaixo:

1. Existe alguma relação entre o costume do homem branco de rezar com o aviso de Nhanderu dado ao pajé 
Guirapoty? Qual?

Escolha uma das alternativas e faça um comentário oralmente:
a. Tanto o homem branco quanto o índio acreditam em algo divino.
b. Independentemente de ser índio ou branco, todos são seres humanos. 
c. É comum em algumas situações os seres humanos sentirem a necessidade de buscar ajuda no que acreditam 

ser-lhes divino e/ou superior.
d. Tanto o branco quanto o índio têm seus medos, suas crenças e seus costumes.

1 Entre indígenas da Amazônia, o chefe temporal; cacique.
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7. Os guaranis dançaram, fi zeram rituais e saíram em busca de uma terra sem males, porque Nhanderu resolveu 
acabar com a terra. Eles inclusive passariam fome, se não fosse o poder do pajé. Pesquise e responda, escolhendo a 
alternativa correta: 

1. De acordo com o cristianismo, esse fato pode lembrar uma passagem da Bíblia. Qual?
Escolha uma das alternativas:
a. O êxodo (Moisés liberta o povo para o Egito).
b. A crucifi cação de Cristo.

As religiões mostram suas características em suas celebrações. O cristianismo tem um ritual, ao passo que o 
budismo, o islamismo e o judaísmo têm outro, assim como tantas outras religiões, no sentido de manifestar 
suas crenças, sua fé. Levante com os alunos as questões:

a. Por que Nhanderu pediu para fazer danças rituais?
b. Há outras religiões que também praticam danças rituais? Sim? Não? Quais?
c. Você pode descrever algum ritual praticado por outra ou pela sua religião?

2. Propomos aos alunos lerem a página 14, observando as ilustrações. Solicite-lhes que atribuam signifi cados para 
o texto escrito, perguntando: 

a. Qual a maior crença dos povos guaranis?
b. Qual seria a maior crença dos povos europeus colonizadores?
c. O que há de semelhante entre a crença de um e de outro povo?

A partir dessas atividades, explique aos alunos as diversas formas existentes de organização que compõem um 
meio social ou uma nação. Leve algum fi lme ou documentário que mostre culturas indígenas, como a dos índios 
da América do Norte, da América do Sul, da Austrália etc. Aponte:

a. O modo de se vestirem;
b. Os traços físicos;
c. As características quanto à cor da pele, do cabelo, a estatura etc.;
d. O contexto, o meio ambiente, a situação geográfi ca etc.

Gramática textual
Ajude os alunos a reconhecerem o efeito de sentido decorrente do uso de certa palavra ou expressão, da pontu-

ação e de outras anotações.
Busque no vocabulário o signifi cado das palavras antropólogo, esteios, pajé, mito, ritual, tragados, ritmo, solene e reverência.

Até onde se sabe, a língua tupi pertence ao mesmo tronco linguístico da língua guarani (o tupi-guarani). Reúna 
os alunos em grupos e solicite-lhes que classifi quem, conforme as indicações que seguem, as palavras de 
origem tupi-guarani que aparecem logo abaixo:

Sergipe, Iguape, Jaguaribe, Capibaribe, Jacuíbe, Itaípe, Inhambupe, Piragibe, Tietê, Tijuca, Serigy, Pindamo-
nhangaba, Itajuru, Cajuru, Piaçaguera, Piracicaba, Caçapava, Guarapuava, cocar, tatu, guaxinim, Potira, Juracy, 
Jupira, Iracy, Timbira, Juruna, mandioca, mingau, paca, cará, corumbatá, araponga, curió, anhambú, mutuca, 
urutum, capixaba, xícara, chipanzé, Anhangabaú etc.
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1. Nomes de lugares: ________________________________________________________________________
                                             
2. Nomes de rios: __________________________________________________________________________

3. Nomes de objetos:_________________________________________________________________________

4. Nomes de pessoas:_________________________________________________________________________

5. Nomes derivados de alimentos:_______________________________________________________________

6. Nomes de aves:___________________________________________________________________________

7. Nomes de peixes:__________________________________________________________________________

8. Nomes de animais:_________________________________________________________________________

9. Nomes de objetos/pessoas:__________________________________________________________________

Um assunto leva ao outro:
Permita aos alunos que falem de suas origens, de suas ascendências. Organize a classe em grupos formados por 

dois ou três alunos e promova um diálogo para que falem sobre etnia.

1. Lance perguntas do tipo: Quais as diferenças percebidas entre a sua família e seus costumes em relação à família 
indígena mostrada na história?

a. Quanto à moradia   d. Quanto ao modo de se vestir
b. Quanto à alimentação  e.  Quanto aos hábitos alimentares
c. Quanto à religião   f.  Quanto ao trabalho

2. Instigue-os a comentar as informações oferecidas pelo autor Jakson de Alencar e desenvolva debates, levantando 
questões sobre os colonizadores. Sugerimos que os alunos também desenvolvam os seguintes exercícios:

1. Leiam das páginas 16 a 21 e respondam:
a. O que provocou a presença dos colonizadores na cultura dos povos guaranis?
b. Em 1.500 viviam cerca de 900 povos indígenas, aproximadamente __________________________________

__________________ de pessoas. Segundo o antropólogo, ___________________________________ os índios  
_____________________________ copiosa. Os guaranis são um povo livre e profundamente espiritual. Eles são 
_______________________________, e suas palavras são ricas em imagem e expressão.

c. Você concorda com a afi rmação do autor “Os povos indígenas mantêm uma relação muito especial com a 
terra.”? Justifi que.

d. Leia o último parágrafo, na página 21, e comente a colocação do autor: “Em nossa sociedade, há uma tendência 
permanente em folclorizar as culturas indígenas (...).” A partir dos comentários, desenvolva um texto escrito (poema) 
ou uma música.
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Desafi o*
Crie ambiente e desafi e os alunos a dialogar em língua tupi. Abaixo, se-

gue um exemplo extraído da página 315 do livro Método moderno de tupi antigo 
— A língua do Brasil dos primeiros séculos, de Eduardo de Almeida Navarro 
(Global Editora, São Paulo, 2006). 

Após a destruição de sua raça pelos pêros, o diabo, Jurupari, apareceu aos tupinambás na forma de um de seus an-
tepassados. Falou-lhes sobre os sofrimentos dos índios e da forma de se chegar ao paraíso terrestre, a Terra sem Mal. 
Um velho índio do Maranhão conta o fato:

— O-nhe~e’- porang. Iurupari ore r-amyîpagûama o-gûerekó-katu. A’e riré,
Falou bonito. Jurupari tratou bem de nossos antepassados. Depois disso,
ore ramyîpagûama o ekó-rama resé i xupé i porandubi:
nossos antepassados a ele perguntaram a respeito de seu futuro proceder:
— Oroîkobé-puku-mo Yby-marã-e~y-me orosóbo-mo?
viveríamos longamente indo para a Terra sem Mal?
— Aûîeramanh~e-mo peîkobé-mo.
Para sempre viveríeis.
— Oîporará-pe-mo asé te’õ konipó mba’e-aíba Yby-marã-e’yma pupé oîkóbo-mo?
Sofreria a gente a morte ou coisas más na Terra sem Mal?
— N’oîporaráî xué-mo.
Não sofreria.
— Asepîak-ype-mo Xe ra’yra omnõba’epûera Yby-marãe~y-me gûixóbo-mo?
Veria meu fi lho que morreu indo eu para a Terra sem Mal?
— Eresepîak-y-mo.
Verias.
— Asepîak-y-mo xe ra’yra omanõba’epûera mã!
Ah, quem me dera ver meu fi lho que morreu!
— Xe ir~umo-mo pe rur-eme-mo, a’epe peîke-mo.
Se vós viésseis comigo, ali entraríeis.
— T’îasó Yby-marãe~y-me, îandé anambûera rekoá-pe!
Vamos para a Terra sem Mal, para onde moram nossos parentes antigos!

Pense, depois responda:
Em sua opinião, por que o autor escolheu para tema o mito guarani da terra sem males (assunto de povos consi-

derados “culturalmente primitivos”) em tempos tão modernos?

Sugestões para avaliação:
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo, nos 

debates e criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do 
trabalho pedagógico com a obra A terra sem males — Mito guarani, da PAULUS Editora, e que não preten-
dem ser determinantes no trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor 
conhece as necessidades específi cas de sua turma.

Após a destruição de sua raça pelos pêros, o diabo, Jurupari, apareceu aos tupinambás na forma de um de seus an-Após a destruição de sua raça pelos pêros, o diabo, Jurupari, apareceu aos tupinambás na forma de um de seus an-

* A tradução das frases foi feita ao pé da letra 
para que os alunos estabeleçam as correlações 

necessárias entre a colocação das palavras na 

língua tupi e na portuguesa. Em um segundo 

momento, é interessante que o professor colo-

que as frases traduzidas na ordem direta do portu-

guês, para que façam sentido aos estudantes.


