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Preparando a leitura

A capa e o título
Apresente a capa do livro aos 

alunos. O que a imagem lhes suge-
re? Há algum detalhe ou aspecto 
da ilustração que lhes chame mais 
a atenção? Qual? Uma vez que 
todos tenham observado a capa 
com atenção, pergunte quando e 
onde eles imaginam que a história 
ocorra. O que os levou a tais su-
posições? Em seguida, peça para 
algum aluno ler, em voz alta,  a si-
nopse do livro, localizada em sua 
quarta capa. Será que alguma su-
posição inicial foi assertiva?

O universo e a obra
A África neolítica desperta mui-

tas referências e sensações no 
imaginário dos alunos. Levando 
isso em consideração, questione 
a turma sobre os seus principais 
conhecimentos a respeito desse 
continente e desse período histó-
rico. Permita que eles exponham 
suas ideias livremente, em um 

bate-papo descontraído. Em se-
guida, proponha a leitura da intro-
dução do livro (p. 7) em voz alta, 
bem como a observação da ilus-
tração na página que a antecede. 
Em poucas palavras, o texto ofere-
ce valiosas informações que con-
textualizam a história, abordando 
temas como a pintura rupestre e a 
geografia africana. Após essa leitu-
ra, pergunte à turma quais são as 
suas expectativas para a obra. 

“À memória de Lucy e Luzia, as 
primeiras Evas”. Bela e questiona-
dora, a dedicatória do livro merece 
uma especial atenção! Eva, muito 
provavelmente, é uma figura pre-
sente no imaginário da turma por 
conta do mito bíblico, mas será 
que eles sabem quem são Lucy e 
Luzia? Antepassados da espécie 
humana, ambas são fósseis fun-
damentais para o entendimento 
da evolução da nossa espécie. Por 
que será que a autora as chamou 
de primeiras Evas? Que sensação 
essa mistura de história com reli-
gião causa nos alunos?

A África neolítica é o pano de 
fundo de O amuleto da chuva, uma 
bela e instigante história que vai 
cativar os jovens leitores. (Pré-
-história) Quando a seca ameaça 
a sobrevivência do Povo do Peixe 
(Meio Ambiente), Madih, a velha 
vidente que não consegue mais 
fazer chover, torna-se alvo de des-
crença e perseguição. Obrigada a 

fugir, ela leva consigo Arinê, sua 
jovem discípula de olhos claros 
como a água. Entre a fuga e a bus-
ca pela chuva, as duas mulheres 
são conduzidas por uma aventura 
cheia de reviravoltas, que colocará 
o Povo do Peixe em contato com as 
suas crenças e com o seu passado. 
(Pluralidade cultural)

A OBRA EM POUCAS PALAVRAS
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Lendo o livro

As ilustrações do livro imitam 
pinturas rupestres encontradas 
em cavernas pré-históricas. Peça 
aos alunos que se atentem a essas 
imagens, buscando identificar suas 
principais características. Como 
complemento, oriente a turma a ler 
o texto “Algumas palavras da auto-
ra” (p. 118 e 119), no qual Maté ex-
plica um pouco mais sobre as obras 
e estilos que a inspiraram.

p. 116 e 117: Nestas páginas, a 
autora oferece uma grande 
ilustração que mapeia a re-
gião percorrida pelas persona-
gens principais Arinê e Madih. 
Oriente os alunos a utilizarem 
esse mapa sempre que novos 
cenários surgirem na história, 
tais como as Falésias Verme-
lhas, a Floresta de Pedra, entre 
outros. Esse exercício segura-
mente contribuirá para a cons-
trução do imaginário ficcio-
nal, bem como para a fruição  
da leitura.

O amuleto da chuva é um livro 
bastante rico, repleto de revira-
voltas na narrativa e com muitas 
referências à cultura pré-histórica. 
Assim, proponha aos alunos o 
exercício de, a cada capítulo lido, 
escrever um pequeno parágrafo 
buscando resumir os principais 
acontecimentos, bem como as 
referências culturais mais mar-
cantes. Ao final da leitura, cada 
aluno poderá reorganizar os seus 

pequenos textos em um resumo 
completo da obra.

Em complemento às atividades aci-
ma, proponha que a turma procure 
se atentar aos seguintes pontos:

Capítulo 1: Fugitivas. A persona-
gem Arinê possui um passado 
bastante misterioso, além de 
raros olhos “cor de água”. Que tal 
levantar algumas suposições so-
bre a sua origem?

Capítulo 4: O enterro do croco-
dilo. A parceria entre o Povo 
do Peixe e o Povo do Boi se de-
senvolveu por muitos anos por 
meio da troca de suprimentos e 
conhecimentos. Na opinião dos 
alunos, o que causou o rompi-
mento dos clãs? A seca, a atitu-
de traiçoeira de Tarek, a religião? 
Por quê? 

Capítulo 8: O sacrifício. Quando 
Madih é levada em sacrifício, 
ela percebe muitos sentimen-
tos contraditórios no olhar 
das pessoas que a observam e 
acompanham. Enquanto algu-
mas têm raiva e se satisfazem 
com a ideia do seu sacrifício, 
outras estão aterrorizadas e 
expressam uma forma de ar-
rependimento velado. Por que 
essas pessoas não se sentem à 
vontade para defender Madih? 
Se o líder Tarek não fosse um ti-
rano, será que o povo teria mais 
coragem de manifestar o seu 
modo de pensar? Por quê?
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Capítulo 15: O rio que nunca 
seca. O livro termina de uma 
maneira esperançosa, quando 
Arinê reconhece uma nuvem no 
céu. Como os alunos interpre-
tam esse final? Será que a ga-
rota conseguirá encontrar o tão 
esperado “rio que nunca seca”?  
O que eles acham que vai acon-
tecer com o Povo do Peixe e com 
o Povo do Boi? 

Após a leitura

Reflexão
As personagens centrais do li-

vro, Madih e Arinê, são mulheres 
negras. Ambas representam uma 
forma de lucidez e coragem fun-
damentais para a sobrevivência 
do Povo do Peixe. Além disso, 
os principais animais que per-
meiam a história – o guepardo 
Sumani, a Vaca Mãe e o crocodilo 
de Misa – também compartilham 
o fato de serem fêmeas. Será que 
os alunos haviam se dado conta 
desse fato? Que sensações uma 
história guiada por figuras femi-
ninas lhes provoca? Eles estão 
acostumados a lerem livros ou 
assistirem filmes com heroínas? 
Podem citar alguns exemplos? 
Em um momento em que as 
questões acerca do feminismo e 
da igualdade de gêneros são tão 
discutidas, qual é o impacto de 
um livro que prioriza a força da 
mulher na sociedade? Levante o 
bate-papo de modo que todos 
possam expressar suas opiniões 
sobre o tema.

Pré-História (Gênero textual: 
narrativa visual)

Que tal pesquisar um pouco 
mais sobre a época pré-histórica, 
por meio de um intercâmbio com 
as aulas de História? Primeiramen-
te, peça que todos procurem por 
novas imagens de arte rupestre, 
que podem ser facilmente en-
contradas na internet. Conforme 
abordado no livro, essa arte revela 
muito sobre o modo de vida dos 
nossos antepassados, ilustran-
do costumes e crenças da época. 
Após essa primeira aproximação 
visual, divida a turma em grupos 
de aproximadamente cinco ou 
seis alunos, delegando-lhes temas 
como: o domínio do fogo, a inven-
ção da roda, o cultivo de planta-
ções, a caça e seus instrumentos, 
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etc. Como resultado de suas in-
vestigações, cada grupo poderá 
confeccionar um painel ilustrado, 
buscando representar os conteú-
dos aprendidos com imagens. 
Essas ilustrações devem ser inspi-
radas na arte rupestre, de modo 
que o painel simule paredes de 
cavernas pré-históricas. O desafio 
é retratar fatos e costumes tanto 
do período neolítico, que abriga a 
história de Arinê e Madih, quanto 
do paleolítico, que o antecede. 

Meio ambiente (Gênero tex-
tual: redação dissertativa)

A seca é um tema muito im-
portante que permeia toda a 
narrativa de O amuleto da chuva. 
Infelizmente, em diversos luga-
res do mundo, a falta e/ou o mau 
uso de água ainda é um problema 
que afeta muitos seres humanos. 
Por essa razão, nunca é demais 
reforçar a necessidade de refletir 
sobre a importância desse recurso 
natural. Levando isso em conside-
ração, proponha a escrita indivi-
dual de um texto reflexivo sob o 
tema “A água e a saúde do plane-
ta”. Com aproximadamente trinta 
linhas, os textos devem ter intro-
dução, desenvolvimento e con-
clusão.  Para estimular a escrita, 
conduza um bate-papo inicial, em 
que você pode abordar questões 
como: Como podemos economi-
zar água? Por que falta água em 
diversas partes do mundo? Como 
sobreviveríamos se a seca trans-
formasse nosso país em um deser-
to? Quais são as consequências da 

falta de água potável? Quando fi-
nalizados, os textos podem ser li-
dos em voz alta para toda a turma.

Pluralidade Cultural (Gênero 
textual: narrativa)

Que tal realizar a escrita conjun-
ta de mais um capítulo do livro? 
Converse com a turma sobre as 
suas suposições para possíveis 
desdobramentos da história após 
o momento em que Arinê vê uma 
nuvem no céu. Em seguida, eleja 
um aluno para dar início à narra-
tiva ao escrever dois ou três pa-
rágrafos. Sem finalizar a história, 
esse mesmo aluno deverá repas-
sar seu texto para um segundo 
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colega, que dará continuidade 
com suas próprias palavras, e as-
sim sucessivamente, até que to-
dos contribuam e o capítulo seja 
finalizado. Para além da história, 
oriente os alunos a incluírem pas-
sagens que façam referência à cul-
tura do Povo do Boi e do Povo do 
Peixe, como a criação de pinturas 
rupestres, a adoração aos crocodi-
los e ao gado, entre outros. 

Indicações de leitura da mesma 
autora

• Aminata, a tagarela. São Paulo: 
Escarlate, 2015.

• Krokô e Galinhola. São Paulo: 
Brinque-Book, 2008.

• O menino e o jacaré. São Paulo: 
Brinque-Book, 2003.

• Poemas da minha terra tupi.  
São Paulo: Brinque-Book, 2018.
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