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Qual comida indígena 
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O livro
Quem anda pelas movimentadas ruas da cidade de São Paulo 
talvez não imagine, mas a capital do estado de mesmo nome já 
foi um campo com uma pequena aldeia e uma igreja montada 
em uma cabana onde hoje é o Pátio do Colégio. São Miguel 
Paulista é um dos bairros mais antigos da cidade. Por lá, viviam 
os povos tupiniquins, assim como no bairro que hoje conhece-
mos como Pinheiros. Moema e pipoca são nomes indígenas. 
Entreposto comercial no século XVIII – ligava o interior do Brasil 
ao porto de Santos –, a cidade cresceu com o café, depois com 
a industrialização e acabou se tornando um importante polo cul-
tural. Como tudo isso acontece? É o que nos conta este livro da 
premiada Silvana Salerno, com ilustrações de Bruna Assis Brasil, 
uma obra que parte da ficção para nos revelar a História.

Em sala de aula
Origem de palavras, de costumes e a formação dos bairros e 
da cidade de São Paulo compõem os principais temas para dis-
cussão em sala de aula. Você pode começar como a professora 
Guará, personagem da obra, e contar aos alunos sobre os po-
vos que habitavam o lugar quando os portugueses chegaram. A 
geografia também pode ser explorada a partir do livro: que tal 
fazer com as crianças um mapa hidrográfico do centro da cida-
de? Muitos dos rios que ali havia foram canalizados, tiveram seu 
curso alterado. Interessante também seria fazer uma pesquisa 
sobre os nomes das crianças. No livro, além da professora Gua-
rá, também Cauê, por exemplo, tem nome indígena que, aliás, 
significa gavião. De onde vêm os nomes dos alunos? 

Sobre a autora e a ilustradora
Silvana Salerno é uma paulistana que adora a sua cidade. 
Estudou Jornalismo e Letras na USP e especializou-se em Litera-
tura e Artes. Cursou História da Arte em Florença e Mitologia 
na Grécia. É autora de 27 livros publicados, sendo vários deles 
premiados. Silvana também realiza oficinas sobre o livro e cur-
sos de escrita criativa. 

Bruna Assis Brasil vivia criando e desenhando as próprias 
histórias quando descobriu que eram as ilustrações que mais a 
encantavam. Estudou Jornalismo e Design Gráfico e é pós-gra-
duada em ilustração criativa pela Escola de Disseny i Art de 
Barcelona. Bruna tem dezenas de livros publicados.
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