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SOBRE O AUTOR
Alexandre de Castro Gomes é um 

escritor carioca especializado em 
literatura infantil e juvenil. Nascido 
em 1969 e formado em direito, lan-
çou seu primeiro livro, O julgamen-
to do Chocolate, em 2008, e desde 
então não parou mais de escrever. 
De lá para cá, foram cerca de qua-
renta livros publicados, tanto no 
Brasil quanto no exterior, e mui-
tos prêmios acumulados, como o 
selo Altamente Recomendável, da 
 FNLIJ. Dentre os temas que mais lhe 
interessam, destacam-se monstros 
e o folclore nacional, o que pode 
ser averiguado tanto na presente 
obra quanto no livro Quem matou 
o Saci?, também publicado pelo 
Grupo Brinque-Book. Atualmente, 
é professor no curso de pós-gradu-
ação de literatura infantil e juvenil 
na Ucam e membro de grupos de 
pesquisa literária.

SOBRE A ILUSTRADORA
Cris Alhadeff é uma designer e 

ilustradora carioca, formada em De-
senho Industrial pela Escola de Be-
las-Artes da UFRJ. Especialista em 
literatura infantil e juvenil, ilustrou 

seu primeiro livro, Condomínio dos 
monstros, em 2010, e desde então 
assinou as imagens de mais de cin-
quenta títulos. Tem obras no Catá-
logo de Bolonha e nos programas 
PNBE, Pnaic e PNLD. Para criar suas 
ilustrações, Cris costuma trabalhar 
com lápis, lápis de cor, aquarela, 
tinta acrílica e colagem digital. É 
idealizadora do movimento Nós, 
Ilustradores, Somos Autores!, que 
discute e reforça a importância da 
ilustração na literatura infantil e ju-
venil. Paralelamente à carreira de 
ilustradora, ela atualmente se dedi-
ca à estamparia nas áreas de moda, 
decoração e papelaria.

SOBRE A OBRA
Desvendar um mistério é um de-

safio que cativa leitores das mais 
diversas idades. Afinal, quem não 
se empolga ao seguir pistas rumo 
à elucidação de um enigma? Nesta 
obra, o leitor é apresentado a uma 
instigante situação: um menino 
desaparece de uma cabana nas 
proximidades da mata. Na cena do 
crime, vários sinais suspeitos, en-
tre os quais as inconfundíveis pe-
gadas de quem tem os pés virados 
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para trás... Teria o Curupira seques-
trado o menino?

Assim começa Procura-se o Curu-
pira, sequência independente do 
livro Quem matou o Saci?. Como 
ambos os títulos sugerem, a série 
tem como pano de fundo a pre-
sença de figuras emblemáticas da 
cultura popular brasileira, criando 
uma interessante e original ten-
são entre o gênero policial e os 
mistérios que rondam as lendas 
folclóricas. Mas voltemos ao livro 
em questão.

Diante do desaparecimento do 
menino e da suspeita que paira 
sobre o Curupira, os investigado-
res Billy Conrado e Honaldo – com 
agá – iniciam uma busca pela mata 
que os levará ao encontro de diver-
sos personagens fantásticos, todos, 
diga-se de passagem, igualmente 
suspeitos. Maria Caninana, Coma-
dre Fulozinha, Pé de Garrafa e até 
mesmo o Lobisomem são alguns 
dos interrogados, que, para sur-
presa de Billy e Honaldo, também 
tiveram uma mal explicada passa-
gem pela cena do crime. Conforme 
a investigação avança, entretanto, 
uma importante pista trará uma re-
viravolta à história: a identidade do 
menino desaparecido. 

Mas chega de spoilers! Para elu-
cidar o mistério, será preciso ler o 
livro até o fim. Bem, não só ler, mas 
também observar as pistas ofere-
cidas pelas preciosas ilustrações 
de Cris Alhadeff. Seja através do 
retrato da cena do crime ou das fi-
chas criminais de cada suspeito, as 
ilustrações oferecem um conjunto 

de referências gráfico-visuais que 
potencializam o clima de mistério 
instaurado, incorporando um tom 
lúdico à leitura.

É assim, com cuidado e inteligên-
cia, que o leitor é atraído para uma 
trama que o conduzirá ao fantástico 
e muitas vezes subvalorizado univer-
so das lendas folclóricas brasileiras. 
E, podemos garantir, ele vai gostar! 
Assim como em todas as mitologias, 
essas histórias oferecem reflexões 
que se expandem por diversas áreas 
de conhecimento, como, por exem-
plo, meio ambiente, relações sociais 
e diversidade cultural. Por essas ra-
zões, Procura-se o Curupira é uma 
importante leitura: uma porta de 
entrada para o incrível universo das 
lendas que compõem o imaginário 
popular brasileiro. 

Boa leitura!
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Língua Portuguesa

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

O Curupira é uma das figuras mais 
emblemáticas do folclore brasileiro. 
Como uma espécie de guardião da 
floresta, ele prega peças naqueles 
que desrespeitam a mata e os ani-
mais. Mas, afinal, quais são as refe-
rências dos alunos a respeito desse 
ser? Já leram ou ouviram alguma 
história a seu respeito? Poderiam 
compartilhá-la com a turma? E o que 
dizer das suas características físicas? 
Permita que todos partilhem suas 
referências de modo a introduzir a 
turma no universo da obra, desper-
tando o interesse pela leitura.

Língua Portuguesa 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF69LP42) Analisar a construção 
composicional dos textos 

pertencentes a gêneros relacionados 
à divulgação de conhecimentos: 
título, (olho), introdução, divisão 
do texto em subtítulos, imagens 

ilustrativas de conceitos, relações, 
ou resultados complexos (fotos, 
ilustrações, esquemas, gráficos, 
infográficos, diagramas, figuras, 
tabelas, mapas) etc., exposição, 

contendo definições, descrições, 
comparações, enumerações, 

exemplificações e remissões a 
conceitos e relações por meio de 

notas de rodapé, boxes ou links; ou 
título, contextualização do campo, 
ordenação temporal ou temática 

por tema ou subtema, intercalação 
de trechos verbais com fotos, 

ilustrações, áudios, vídeos etc. e 



5

reconhecer traços da linguagem 
dos textos de divulgação científica, 

fazendo uso consciente das 
estratégias de impessoalização da 

linguagem (ou de pessoalização, se o 
tipo de publicação e objetivos assim 

o demandarem, como em alguns 
podcasts e vídeos de divulgação 

científica), 3ª pessoa, presente 
atemporal, recurso à citação, uso de 
vocabulário técnico/especializado 
etc., como forma de ampliar suas 
capacidades de compreensão e 

produção de textos nesses gêneros.

Apresente o livro aos alunos, pe-
dindo que observem a ilustração da 
capa. Quais são os principais elemen-
tos retratados? A julgar pelo cartaz 
de “Procura-se”, será que o Curupira 
está sendo acusado de algum crime 
ou está simplesmente desapareci-
do? Por quê? A quarta capa, por sua 
vez, oferece alguns novos elemen-
tos, como um carimbo de “Confiden-
cial”, folhas grampeadas e uma foto 
3x4: não há dúvida de que se trata 
de um livro de investigação. Por fim, 
proponha a leitura da sinopse per-
guntando quais são as expectativas 
da turma para a leitura.

Língua Portuguesa 

(EF15LP11) Reconhecer 
características da conversação 

espontânea presencial, respeitando 
os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do 

interlocutor.

(EF69LP49) Mostrar-se interessado 
e envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

A sinopse também sugere que 
Procura-se o Curupira faz parte de 
uma série. Pois é isso mesmo. Os 
personagens citados já se encon-
traram em outra aventura, no livro 
Quem matou o Saci?. Será que al-
gum aluno já leu esse livro? Poderia 
compartilhar suas impressões com 
o coletivo? Caso contrário, apresen-
te as referências bibliográficas da 
obra, também lançada pela Escar-
late, do Grupo Brinque-Book, suge-
rindo sua leitura à turma.

Língua Portuguesa 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF69LP42) Analisar a construção 
composicional dos textos 

pertencentes a gêneros relacionados 
à divulgação de conhecimentos: 
título, (olho), introdução, divisão 
do texto em subtítulos, imagens 

ilustrativas de conceitos, relações, 
ou resultados complexos (fotos, 
ilustrações, esquemas, gráficos, 
infográficos, diagramas, figuras, 
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tabelas, mapas) etc., exposição, 
contendo definições, descrições, 

comparações, enumerações, 
exemplificações e remissões a 

conceitos e relações por meio de 
notas de rodapé, boxes ou links; ou 
título, contextualização do campo, 
ordenação temporal ou temática 

por tema ou subtema, intercalação 
de trechos verbais com fotos, 

ilustrações, áudios, vídeos etc. e 
reconhecer traços da linguagem 

dos textos de divulgação científica, 
fazendo uso consciente das 

estratégias de impessoalização da 
linguagem (ou de pessoalização, se o 
tipo de publicação e objetivos assim 

o demandarem, como em alguns 
podcasts e vídeos de divulgação 

científica), 3a pessoa, presente 
atemporal, recurso à citação, uso de 
vocabulário técnico/especializado 
etc., como forma de ampliar suas 
capacidades de compreensão e 

produção de textos nesses gêneros.

Ao abrir o livro, os alunos encon-
trarão alguns elementos gráfico-
-visuais que merecem atenção. Os 
primeiros elementos são as cre-
denciais dos investigadores. Além 
de uma referência visual dos per-
sonagens, os documentos também 
oferecem dados sobre os cargos 
ocupados e o tipo sanguíneo, en-
tre outros. Proponha que três alu-
nos se revezem na leitura em voz 
alta dessas credenciais. Vale res-
saltar também a maneira como os 
universos ficcionais e reais se mis-
turam nesses elementos; afinal, 
“Polícia Civil das Histórias” é uma 

instituição bastante inusitada! Que 
sensações esses jogos provocam 
na turma? Por fim, promova a ob-
servação e a leitura do Sumário (p. 
3). Ao sugerir um arquivo policial, 
a ilustração continua com seu jogo 
lúdico. E o que dizer dos títulos dos 
capítulos? Os alunos já ouviram fa-
lar em algum dos personagens ci-
tados? Quais?

Lendo o livro

Língua Portuguesa 

(EF35LP21) Ler e compreender, de 
forma autônoma, textos literários 

de diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores.
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(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 
e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 

suportes –, romances infanto-
juvenis, contos populares, contos de 
terror, lendas brasileiras, indígenas 
e africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, 
crônicas, autobiografias, histórias 
em quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fixa (como sonetos 
e cordéis), vídeo-poemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores.

Logo no início do livro (pp. 10 
e 11), uma ilustração oferece o 

retrato da cena do crime – a caba-
na onde teria ocorrido o sequestro 
de uma criança. Peça aos alunos 
que observem atentamente essa 
imagem, buscando identificar pos-
síveis pistas. A própria ilustração 
já destaca a presença de algumas 
pegadas humanas, mas um olhar 
atento reconhecerá muitos outros 
elementos suspeitos. Que tal listar 
todos eles? Pegadas de animal, flo-
res amarelas, uma escova de dentes 
e um estilingue são apenas alguns 
exemplos. Feita a lista, que tal le-
vantar algumas hipóteses antes de 
continuar a leitura? 

Língua Portuguesa

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 

gerador, resolução e o ponto de 
vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 

em primeira e terceira pessoas.

(EF69LP47) Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as diferentes 
formas de composição próprias de 
cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do 
tempo e articulam suas partes, 
a escolha lexical típica de cada 

gênero para a caracterização dos 
cenários e dos personagens e os 
efeitos de sentido decorrentes 

dos tempos verbais, dos tipos de 
discurso, dos verbos de enunciação 

e das variedades linguísticas 
(no discurso direto, se houver) 

empregados, identificando 
o enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura a 
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narrativa nos diferentes gêneros e 
os efeitos de sentido decorrentes 
do foco narrativo típico de cada 

gênero, da caracterização dos 
espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no texto 
(do narrador, de personagens 
em discurso direto e indireto), 

do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas 

e processos figurativos e do uso de 
recursos linguístico-gramaticais 

próprios a cada gênero narrativo.

“Na minha frente, também mas-
sageando a testa, estava um se-
nhor de aparência indígena, já na 
terceira idade, de rosto enrugado, 
maltrapilho e usando um colar de 
sementes e penachos” (p. 62). Este 

trecho é apenas um exemplo das 
muitas e detalhadas descrições de 
personagens que transpassam a 
narrativa. O mesmo ocorre com os 
cenários, muitas vezes apresenta-
dos com excepcional detalhamen-
to descritivo: “No fundo da câmara 
tinha uma jaula aberta. Havia um 
pedaço de osso esculpido, como se 
fosse uma gazua, pendurado na fe-
chadura. Um facão antigo, de cabo 
de madrepérola e lâmina afiada em-
baixo e serrilhada em cima, estava 
abandonado em um canto da jaula” 
(pp. 96 e 97). Esse tipo de descrição 
minuciosa é bastante característico 
do gênero literário em questão – o 
romance policial. Assim, com o in-
tuito de identificar mais claramente 
as características do gênero, sugira 
aos alunos que atentem para pas-
sagens similares às acima citadas, 
grifando-as e/ou transcrevendo-as 
nos cadernos. 

Língua Portuguesa

(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.

(EF02LP22) Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas 

e com a ajuda do professor, 
pequenos relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de enciclopédia 
infantil, dentre outros gêneros do 
campo investigativo, digitais ou 

impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/

finalidade do texto.
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Conforme a investigação avan-
ça, os detetives Billy e Honaldo re-
cebem fichas criminais de todos 
os suspeitos, a saber, figuras do 
folclore brasileiro. Peça aos alu-
nos que atentem para essas fichas, 
identificando as informações em 
destaque, bem como as principais 
suspeitas dos detetives. Que tal 
contribuir com a investigação, pes-
quisando e acrescentando algum 
dado novo sobre cada figura? Será 
interessante também notar o jogo 
gráfico-visual através do qual essas 
fichas são apresentadas, lançando 
mão de sobreposições de fotogra-
fias polaroides, fotografias 3x4, fo-
lhas soltas de blocos de anotações 
e fichas datilografadas e grampe-
adas, entre outros elementos. Que 
sensações essas imagens provocam 
nos alunos? Será que estimulam a 
curiosidade? Trazem um dado de 
realidade à investigação? Por quê?

Língua Portuguesa

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

(EF67LP28) Ler, de forma 
autônoma, e compreender – 

selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados 
a diferentes objetivos e levando 

em conta características dos 
gêneros e suportes –, romances 

infanto-juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas brasileiras, 
indígenas e africanas, narrativas de 

aventuras, narrativas de enigma, 
mitos, crônicas, autobiografias, 

histórias em quadrinhos, mangás, 
poemas de forma livre e fixa (como 
sonetos e cordéis), vídeo-poemas, 

poemas visuais, dentre outros, 
expressando avaliação sobre o texto 

lido e estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores.

(EF67LP22) Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou esquemas 
feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações.

Ao final de cada capítulo lido, 
peça aos alunos que redijam um 
pequeno resumo dos seus prin-
cipais acontecimentos. Reflexivo, 
o resumo também pode abordar 
algumas questões: Quais foram as 
novas suspeitas levantadas? De que 
maneira o capítulo se relaciona com 
a cena do crime inicialmente anali-
sada? Além de exercitar a prática da 
escrita, com foco na organização de 
ideias e na coesão textual, a ativida-
de permitirá que se escreva paulati-
namente um resumo geral da obra. 

Após a leitura

Língua Portuguesa 

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

Procura-se o Curupira é um livro 
que aborda diversos temas, tais 



10

como a cultura popular, as rela-
ções do ser humano com o meio 
ambiente e a ética, entre outros. 
Além disso, a história apresenta 
algumas reviravoltas: se no 
começo o menino desaparecido, 
Romãozinho, era tido como uma 
vítima, no final fica claro que ele 
não era tão inocente assim. Le-
vando essa pluralidade em conta, 
proponha um bate-papo a respei-
to do livro. Afinal, qual é o tema 
central da história? O folclore? A 
diversidade cultural? A preser-
vação ambiental? As relações so-
ciais? Em uma narrativa repleta de 
figuras ambíguas, é possível clas-
sificar os personagens meramen-
te como vilões, vítimas ou heróis? 
Por quê? Permita que todos te-
nham a chance de expressar seus 
pontos de vista. 

Língua Portuguesa

(EF04LP14) Identificar, em notícias, 
fatos, participantes, local e 

momento/tempo da ocorrência do 
fato noticiado.

(EF15LP14) Construir o sentido 
de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos 
gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias).

(EF05LP18) Roteirizar, produzir 
e editar vídeo para vlogs 

argumentativos sobre produtos 
de mídia para público infantil 
(filmes, desenhos animados, 

HQs, games etc.), com base em 

conhecimentos sobre os mesmos, 
de acordo com as convenções do 
gênero e considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto/

finalidade do texto.

Lançando mão das anotações re-
alizadas ao longo da leitura, peça 
aos alunos que criem uma linha 
do tempo da narrativa. Juntando 
todos os depoimentos, será possí-
vel reordenar as visitas à cabana de 
Romãozinho: Quem foi a primeira 
figura a passar por lá? E a última? 
A partir dessa reorganização, pro-
ponha a elaboração de uma breve 
história em quadrinhos retratando 
a sequência de visitas. Um ou dois 
quadrinhos bastarão para cada 
personagem, com exceção, é claro, 
da visita da Cuca. Como parte do 
desafio de transposição de lingua-
gens, oriente a turma a criar balões 
de fala e de pensamento paralela-
mente às imagens.

Arte

(EF15AR25) Conhecer e valorizar 
o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em 
especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas 
e europeias, de diferentes épocas, 

favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos 

às diferentes linguagens artísticas.

(EF69AR34) Analisar e valorizar 
o patrimônio cultural, material 

e imaterial, de culturas diversas, 
em especial a brasileira, incluindo 
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suas matrizes indígenas, africanas 
e europeias, de diferentes épocas, 

e favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos 

às diferentes linguagens artísticas.

Língua Portuguesa

(EF04LP21) Planejar e produzir 
textos sobre temas de interesse, 

com base em resultados de 
observações e pesquisas em 

fontes de informações impressas 
ou eletrônicas, incluindo, quando 
pertinente, imagens e gráficos ou 
tabelas simples, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

(EF67LP20) Realizar pesquisa, 
a partir de recortes e questões 
definidos previamente, usando 

fontes indicadas e abertas.

Além das figuras folclóricas ci-
tadas no livro, que outros perso-
nagens os alunos conhecem? O 
mais famoso deles talvez seja o 
Saci-Pererê, mas muitas outras 
também habitam o imaginário po-
pular, como a sereia Iara, a Mula 
Sem Cabeça, o Boto e o Homem do 
Saco, entre outros. Que tal dividir 
a turma em duplas e propor uma 
pesquisa acerca dessas e de ou-
tras figuras folclóricas? Para guiar 
a pesquisa, oriente os alunos a uti-
lizarem as fichas criminais do livro 
como base, identificando nome, 
naturalidade, características físi-
cas, locais que frequenta, ativida-
des e observações.

Arte

(EF15AR23) Reconhecer e 
experimentar, em projetos temáticos, 

as relações processuais entre 
diversas linguagens artísticas.

(EF69AR06) Desenvolver processos 
de criação em artes visuais, com base 

em temas ou interesses artísticos, 
de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.

Dando continuidade à atividade 
anterior, proponha a elaboração de 
arquivos físicos que imitem fichas 
criminais para apresentar o resultado 
das pesquisas. Em um intercâmbio 
com as aulas de artes, o desafio será 
construir uma obra/objeto, lançando 
mão de pasta de arquivo, carimbo, 
grampos, diferentes tipos de papel, 
fotografias, objetos etc. A exemplo 
das ilustrações, também será neces-
sário retratar a figura pesquisada por 
meio de desenhos autorais. Ao final, 
proponha que as duplas de inves-
tigadores apresentem suas fichas à 
turma através de breve explanação 
oral. Será uma lúdica e criativa ma-
neira de ampliar os conhecimentos 
sobre a cultura popular.

Língua Portuguesa 

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com 
o apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em 

meios impressos ou digitais.
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(EF67LP20) Realizar pesquisa, 
a partir de recortes e questões 
definidos previamente, usando 

fontes indicadas e abertas.

(EF35LP20) Expor trabalhos ou 
pesquisas escolares, em sala 

de aula, com apoio de recursos 
multissemióticos (imagens, 

diagrama, tabelas etc.), orientando-
se por roteiro escrito, planejando 

o tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comunicativa.

(EF05LP19) Argumentar oralmente 
sobre acontecimentos de interesse 

social, com base em conhecimentos 
sobre fatos divulgados em TV, rádio, 
mídia impressa e digital, respeitando 

pontos de vista diferentes.

(EF67LP21) Divulgar resultados 
de pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia, podcasts 
científicos etc.

Geografia 

(EF04GE11) Identificar as 
características das paisagens 
naturais e antrópicas (relevo, 

cobertura vegetal, rios etc.) no 
ambiente em que vive, bem como 
a ação humana na conservação ou 

degradação dessas áreas.

(EF06GE11) Analisar distintas 
interações das sociedades com a 

natureza, com base na distribuição 
dos componentes físico-naturais, 
incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo.

Um tema implícito na obra diz 
respeito à preservação ambiental 
– afinal, o Curupira é antes de tudo 
um protetor da floresta. Aproveite 
esse gancho para propor uma refle-
xão à turma. Nos últimos tempos, 
o Brasil vem sofrendo com um ex-
cepcional desmatamento na flores-
ta Amazônica. Em 2020, também 
testemunhamos um fogo assolador 
na região do Pantanal, e, em 2019, a 
chegada de manchas de óleo ao li-
toral do Nordeste. Que tal pesquisar 
um pouco mais sobre esses aconte-
cimentos, em um intercâmbio com 
as aulas de Geografia? Em grupos 
de aproximadamente cinco inte-
grantes, os alunos deverão escolher 
um desses temas para desenvolver 
uma pesquisa. O que aconteceu ou 
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vem acontecendo nessas regiões? 
Quais são as origens do proble-
ma? E as consequências? É possível 
encontrar fotos que documentem o 
ocorrido? Para a realização de uma 
pesquisa desse porte, é fundamen-
tal checar a procedência das fontes 
de informação, evitando as proble-
máticas fake news. Os resultados 
podem ser apresentados de manei-
ra lúdica, simulando a apresentação 
de um programa de jornal. Se achar 
válido e viável, é possível inclusive 
propor a criação de um vídeo ou de 
um podcast informativo.

Língua Portuguesa

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 
com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens.

(EF67LP30) Criar narrativas 
ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, que 
utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando 
os elementos da estrutura narrativa 

próprios ao gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, tempo, 

espaço e narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 

de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes 

modos de se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e indireto.

Apesar do título, o Curupira é 
uma figura praticamente ausen-
te na obra – apenas no Epílogo 
ele aparece batucando os troncos 
e raízes das árvores. Assim, que 
tal criar uma narrativa envolven-
do esse intrigante personagem? 
Unindo ficção e realidade, como 
seria se, por exemplo, o Curupira 
se visse em meio às queimadas da 
Amazônia? O livro já explicou que 
ele costuma confundir os invasores 
mal-intencionados através de sons 
espalhados pela mata. De que ou-
tras estratégias ele poderia lançar 
mão para interromper as queima-
das? Individualmente, os alunos 
deverão criar uma narrativa ficcio-
nal em poucos parágrafos. O texto 
deverá conter a apresentação do 
problema, o seu desenvolvimento 
e por fim a sua conclusão. Uma ses-
são de leituras em voz alta permitirá 
que todos partilhem suas criações 
com os colegas.
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