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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

• Uma instigante história sobre
uma época e um povo quase
esquecidos.

O amuleto da chuva

As chuvas no 
Saara verde estão 
diminuindo… Madih e 
Arinê terão de achar uma solução…

O livro
O clima no Saara verde está mudando: as chuvas estão cada 
vez mais escassas e os rios e lagos que provêm o sustento do 
Povo do Peixe estão secando. Longe dali, o nômade Povo do 
Boi também está sofrendo: a seca cada vez mais severa está 
destruindo as pastagens de seus animais. Tendo sido culpada 
pela falta de chuva por um novo líder impiedoso, Madih, 
curandeira e vidente do Povo do Peixe, precisa fugir com 
Arinê, sua filha adotiva e aprendiz. Em busca de uma solução 
que traga novamente as nuvens e a chuva para a região, as 
duas partem em jornadas distintas que as fazem confrontar os 
ancestrais e as tradições e buscar novos aliados para sobreviver.  

Em sala de aula
Esta história permite trabalhar temas como África, Meio 
ambiente, Geografia e Pluralidade cultural.

A autora baseou sua história em uma época em que as 
condições climáticas da região do deserto do Saara eram 
bem diferentes das atuais (também conhecida como Subpluvial 
neolítico). Junto aos alunos, estude mais sobre este período: 
quais foram as causas do aumento de chuva na região e por 
que depois a seca se instalou novamente? Produzam relatórios 
e gráficos a esse respeito. A autora também menciona que se 
inspirou nas pinturas rupestres do maciço de Tassili n’Ajjer, na 
Argélia. No Brasil, também temos um sítio arqueológico com 
pinturas rupestres, o Parque Nacional Serra da Capivara. Peça 
aos alunos que façam um levantamento das pinturas que lá se 
encontram e também pesquisem informações sobre os povos 
que as produziram. Seguindo o exemplo da autora, peça que 
os alunos, individualmente, criem um pequeno conto de ficção 
baseado nas informações coletadas.

Sobre a autora e ilustradora
De origem polonesa, a autora e ilustradora Maté nasceu 
na França em 1959 e veio morar no Brasil em 1980. Artista 
plástica autodidata e aquarelista premiada, é amante da 
natureza e apaixonada pelas culturas nativas (indígenas e 
africanas). Publicou sua primeira obra, O menino e o jacaré, 
em 2003. Desde então tem se dedicado a escrever e ilustrar 
livros para crianças.


