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Marie-Thérèse Kowalczyk, ou sim-

plesmente Maté, é autora e ilustradora 
de livros infantis e juvenis. Nascida na 
França em 1959, ela se mudou para o 
Brasil em 1980. Aqui, estudou dese-
nho industrial, mas também se tornou 
uma artista plástica autodidata, além 
de aquarelista premiada. Tem muito 
interesse pelos povos indígenas e afri-
canos, em especial por sua arte e sua 
relação com a natureza. Essas culturas 
tornaram-se uma grande inspiração 
para seus livros, que sempre potencia-
lizam o olhar do leitor, conduzindo-o 
por paisagens e modos de vida muitas 
vezes diferentes do ocidental. Dentre 
suas obras, destacam-se O menino e 
o jacaré; Aminata, a tagarela e Krokô e 
Galinhola. Em diversas ocasiões, suas 
obras receberam o selo Altamente 
Recomendável, da Fundação Nacio-
nal do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). 
Atualmente, Maté vive em Lorena, no 
interior de São Paulo.

OBRA
As mudanças climáticas, suas causas 

e consequências, são temas que per-
meiam a vida humana desde tempos 
imemoriais. Se hoje preocupamo-nos 
com o aquecimento global e com a 
iminência de uma crise hídrica, no 
passado também já enfrentamos inú-
meros contratempos naturais. Essa 
discussão é o pano de fundo de O 
amuleto da chuva, de Maté.

Situada no antigo Saara Verde, na 
África Neolítica, a história tem início 
quando uma forte seca ameaça a 

sobrevivência do Povo do Peixe. Lide-
rado por um tirano, o clã passa a cul-
par Madih, a velha vidente que não 
consegue mais fazer chover. Alvo de 
descrença e perseguições, ela é obri-
gada a fugir levando consigo Arinê, 
sua jovem discípula de olhos claros 
como a água, cuja origem é desco-
nhecida por todos. Entre a fuga e a 
busca pela chuva, as duas mulheres 
são conduzidas por uma aventura 
com muitas reviravoltas e persona-
gens, que colocará o Povo do Peixe 
em contato com as suas crenças e 
com o seu passado. Adoradores do 
Crocodilo, o clã foi aliado do Povo do 
Boi por longos anos. O início da seca, 
com seu cortejo de dificuldades, po-
rém, gerou profundas desavenças 
entre os dois clãs. No desespero pela 
sobrevivência, eles desrespeitaram-
-se e culparam-se mutuamente. Mas 
a seca que os afastou no passado, tor-
nando-os inimigos, poderá unir seus 
caminhos novamente, oferecendo-
-lhes uma chance de reconciliação.
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A jornada de Madih e Arinê ainda 
nos apresenta personagens comple-
xas e intrigantes, como o amargurado 
guerreiro Zarg, a antiga mestra viden-
te Misa ou o jovem Djedaro, integran-
te do Povo do Boi, entre muitos outros. 
Os animais também assumem impor-
tantes papéis na narrativa, como é o 
caso do guepardo Sumani ou da sa-
grada Vaca Mãe. Como acontece em 
todo bom romance, todas essas per-
sonagens se interligam em diferentes 
conflitos e tecem uma grande teia, 
que sustenta a história central. Escrito 
em prosa e dividido em capítulos, O 
amuleto da chuva é uma ótima opor-
tunidade para aproximar os alunos 
dos Anos Finais do Ensino Fundamen-
tal, mais precisamente do 6º e 7º anos, 
do gênero romance, tão popular na 
literatura mundial.

Assim, lançando mão de todos esses 
recursos, Maté cria uma aventura que, 
além de promover uma reflexão sobre 
a relação do homem com o meio que o 
cerca, conduz o leitor pelos meandros 

da cultura pré-histórica. Para escrever 
a obra, a autora realizou uma acurada 
pesquisa sobre o período neolítico, 
com ênfase nas pinturas em cavernas, 
que tanto revelam sobre o modo de 
vida do homem pré-histórico. Os frutos 
dessa pesquisa estão presentes tanto 
no texto, que traz inúmeros detalhes 
descritivos de paisagens naturais e 
hábitos da comunidade, quanto nas 
ilustrações, inspiradas em pinturas ru-
pestres, também assinadas pela autora.

Todas essas características fazem de 
O amuleto da chuva uma leitura ex-
tremamente enriquecedora para os 
jovens estudantes. Por seus diálogos 
com vertentes da história, da geografia 
e da cultura, o livro oferece ao leitor a 
chance de refletir sobre temas surpre-
endentemente atuais, como a relação 
do homem com a natureza, com a so-
ciedade e com o sagrado, compreen-
dendo, por fim, que essa inspiradora 
aventura neolítica vai muito além do 
universo pré-histórico! 
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Propostas de atividades
Este manual apresenta propostas de 

atividades que enriquecerão a leitura 
dos alunos, contemplando compe-
tências e habilidades tanto de Língua 
Portuguesa quanto de outras áreas do 
conhecimento, como História, Geogra-
fia e Arte. 

Para instigar a curiosidade da tur-
ma, é interessante conduzir, antes da 
leitura da obra, uma conversa sobre 
a África. Questione os alunos sobre o 
que sabem do passado e do presen-
te desse continente. Para familiarizá-
-los com o gênero romance, durante 

a leitura, sugira-lhes que procurem 
identificar, em trechos da narrativa, as 
descrições de cenário, personagens, 
indicações de passagens do tempo 
etc. Como a obra levanta questões im-
portantes sobre mudanças climáticas 
e a seca, a proposta, pós-leitura, de re-
dação de uma notícia jornalística so-
bre as interferências humanas na rede 
hidrográfica brasileira, por exemplo, 
virá bem a propósito. Ao transporem 
a realidade da narrativa para tempos 
atuais, os estudantes farão um exercí-
cio reflexivo que lhes dará uma visão 
mais compreensiva e dinâmica das 
relações passado/presente. Nas aulas 
de História, propõe-se fazer uma pes-
quisa sobre a arte rupestre como for-
ma de registro. Para complementar a 
atividade, nas aulas de Arte, os alunos 
podem fazer pinturas em painéis bus-
cando retratar hábitos e questões do 
homem atual.

Essas e outras sugestões serão deta-
lhadas a seguir para garantir o melhor 
aproveitamento de todos os conteúdos.

Gênero literário:
Romance

Temas:
O mundo natural e social / Diálogos 

com a história e a filosofia / 
Aventura, mistério e fantasia / 

Outros temas: Cultura africana – 
lendas e história.
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Preparando a leitura

Apresente o livro O amuleto da chu-
va aos alunos. O que a imagem da 
capa e as ilustrações internas lhes su-
gerem? Há algum detalhe ou aspecto 
da ilustração que lhes chame mais a 
atenção? Qual? Uma vez que todos 
tenham observado as ilustrações, 
pergunte-lhes quando e onde eles 
imaginam que a história se passa. O 
que os levou a tais suposições? Em se-
guida, peça para algum aluno ler em 
voz alta a sinopse do livro, localizada 
em sua quarta capa. Alguma suposi-
ção inicial se confirmou?

Língua Portuguesa

(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.

O universo cultural da África neo lítica 
tem grande potencial para fertilizar e 
enriquecer o imaginário dos alunos. 
Levando isso em consideração, ques-
tione a turma sobre os seus conheci-
mentos a respeito desse continente e 
desse período histórico. Permita que 

eles exponham suas ideias livremente, 
em um bate-papo descontraído. Em 
seguida, proponha a leitura em voz 
alta da introdução do livro, bem como 
a observação da ilustração na página 
que a antecede. Em poucas palavras, 
o texto oferece valiosas informações 
que contextualizam a história que está 
por vir, abordando temas como a pin-
tura rupestre e a geografia africana. 
Após essa leitura, pergunte à turma 
quais são as suas expectativas sobre  
O amuleto da chuva.

Lendo o livro

(EF67LP22) Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas feitos, 

com o uso adequado de paráfrases e 
citações.

O amuleto da chuva é um livro bas-
tante rico, repleto de reviravoltas na 
narrativa e referências à cultura pré-
-histórica. Assim, proponha aos alu-
nos o exercício de escrever, a cada 
capítulo lido, um pequeno parágrafo 
buscando apresentar os principais 
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acontecimentos narrados. Ao final da 
leitura, cada aluno poderá reorganizar 
os seus pequenos textos em uma rese-
nha completa da obra.

(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 

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.

Visando chamar a atenção dos 
alunos para algumas características 
formais do romance, proponha que 
eles procurem identificar e transcre-
ver passagens no texto em que haja: 

descrição do espaço ou do cenário, 
descrição de personagem, indicação 
de passagem do tempo cronológico e 
falas de personagens em discurso dire-
to e indireto. 

Nas páginas 116 e 117, há uma 
grande ilustração que mapeia a re-
gião percorrida pelas personagens 
principais Arinê e Madih. Oriente os 
alunos a utilizarem esse mapa sem-
pre que novos cenários surgirem na 
história, tais como as Falésias Verme-
lhas, a Floresta de Pedra, entre muitos 
outros. Esse exercício seguramente 
contribuirá para a construção do ima-
ginário ficcional, bem como para a 
fruição da leitura.

Após a leitura

(EF67LP10) Produzir notícia impressa 
tendo em vista características do 
gênero – título ou manchete com 

verbo no tempo presente, linha fina 
(opcional), lide, progressão dada pela 
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ordem decrescente de importância 
dos fatos, uso de 3ª pessoa, de 

palavras que indicam precisão –, e o 
estabelecimento adequado de coesão 

e produzir notícia para TV, rádio e 
internet, tendo em vista, além das 

características do gênero, os recursos 
de mídias disponíveis e o manejo 

de recursos de captação e edição de 
áudio e imagem.

Ultimamente, testemunhamos inú-
meras interferências humanas na 
rede hidrográfica brasileira. Proponha 
aos alunos que, em grupos, redijam 
uma notícia, no estilo dos jornais im-
pressos, divulgando alguma interven-
ção humana no meio ambiente e os 
principais impactos dela resultantes. 
O texto deverá conter manchete, títu-
lo auxiliar, parágrafo de introdução e 
corpo da notícia.

(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.

Que tal realizar a escrita conjunta de 
um capítulo do livro? Converse com os 
alunos sobre o que eles imaginam que 
poderia acontecer depois que Arinê vê 
uma nuvem no céu. Em seguida, esco-
lha um aluno para dar início à narrati-
va, escrevendo dois ou três parágrafos. 
Sem finalizar a história, esse mesmo 
aluno deverá passar seu escrito para 
um segundo colega, que lhe dará con-
tinuidade com suas próprias palavras, 
e assim sucessivamente, até que todos 
deem sua contribuição, e o capítulo 
seja finalizado. Para além da história, 
sugira a inclusão de passagens que 
façam referência à cultura do Povo do 
Boi e do Povo do Peixe, como a criação 
de pinturas rupestres, a adoração aos 
crocodilos e ao gado, entre outros. 
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História e Língua Portuguesa 

(EF06HI02) Identificar a gênese 
da produção do saber histórico e 

analisar o significado das fontes que 
originaram determinadas formas de 

registro em sociedades e  
épocas distintas.

(EF67LP21) Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de apresentações 
orais, painéis, artigos de divulgação 
científica, verbetes de enciclopédia, 

podcasts científicos etc.

A chamada Pré-História é o período 
que antecede a escrita. Mesmo sem 
escrita, esse período deixou um im-
portante legado através da arte ru-
pestre. Que tal pesquisar um pouco 
mais sobre essa forma de registro? 

Primeiramente, peça que todos pro-
curem imagens de arte rupestre, que 
podem ser facilmente encontradas 
na internet. Conforme abordado no 
livro, essa arte revela-nos muito sobre 
o modo de vida dos nossos antepassa-
dos, ilustrando costumes e crenças da 
época. Após essa primeira aproxima-
ção visual, divida a turma em grupos 
de cinco ou seis alunos, levantando 
questões como: onde as pinturas po-
dem ser encontradas? Como eram 
feitas? O que representam? Aprovei-
tando a oportunidade, peça que os 
grupos aprofundem as pesquisas so-
bre o período, buscando traçar um 
panorama dos modos de vida do ho-
mem pré-histórico, tanto do Neolítico, 
em que se passa a história de Madih 
e Arinê, quanto do Paleolítico, que o 
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antecede. Os resultados das pesquisas 
deverão ser apresentados em explana-
ções orais, acompanhadas de painéis 
ilustrados informativos.

História 

(EF06HI03) Identificar as hipóteses 
científicas sobre o surgimento da 

espécie humana e sua historicidade e 
analisar os significados dos mitos  

de fundação.

“À memória de Lucy e Luzia, as pri-
meiras Evas”. Bela e questionadora, a 
dedicatória do livro merece uma espe-
cial atenção! Eva muito provavelmente 
é uma figura presente no imaginário 
da turma devido à passagem bíblica, 
mas será que eles sabem quem são 
Lucy e Luzia? Antepassados da espécie 
humana, ambas são fósseis fundamen-
tais 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 religião causa nos alunos?

(EF06HI19) Descrever e analisar os 
diferentes papéis sociais das mulheres 

no mundo antigo e nas sociedades 
medievais.

As personagens centrais do livro, Ma-
dih e Arinê, são mulheres negras. Suas 
ações constituem uma forma de luci-
dez e coragem, fundamentais para a 
sobrevivência do Povo do Peixe. Além 
disso, os animais mais destacados da 
história – o guepardo Sumani, a Vaca 

Mãe e o crocodilo de Misa – são fême-
as. Será que os alunos haviam se dado 
conta desse fato? Que sensações uma 
história guiada por figuras femininas 
lhes provoca? Eles estão acostumados 
a ler livros ou assistir a filmes com he-
roínas mulheres? Podem citar alguns 
exemplos? Em um momento em que 
tanto se discute o tema do feminismo, 
qual é o impacto de um livro que prio-
riza a força da mulher na sociedade? 
Levante essas questões de modo que 
todos possam expressar suas opiniões 
sobre o tema. 

Geografia 

(EF06GE12) Identificar o consumo 
dos recursos hídricos e o uso das 
principais bacias hidrográficas no 

Brasil e no mundo, enfatizando 
as transformações nos ambientes 

urbanos.

A seca é um tema muito importan-
te em toda a narrativa de O amuleto 
da chuva. No livro, Madih e Arinê pos-
suíam um dom que as tornava aptas 
a encontrar as fontes de água da re-
gião. Para além da ficção, o Brasil é 
um país agraciado com uma vasta 
rede de bacias hidrográficas. Assim, 
proponha à turma uma pesquisa de 
mapeamento dessas bacias. Quais 
são seus principais rios? Onde estão 
localizadas? Seus rios estão prote-
gidos ou sob alguma ameaça? As 
pesquisas podem ser realizadas em 
grupos e ter seus resultados apre-
sentados num trabalho escrito.
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Arte 

(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.

Considerando a pesquisa que a 
turma realizou sobre a arte rupestre, 
proponha um experimento criativo. 
Se compreendermos que a pintura 
pré-histórica se configurava como 

uma forma de registro da vida naque-
la época, como seria uma adaptação 
contemporânea dessa pintura em 
paredes? Em trios, os alunos deverão 
criar um painel de imagens, buscando 
retratar hábitos e questões do homem 
atual. O estilo dos desenhos e pinturas 
pode ser inspirado nos traços de arte 
rupestre ou constituir uma forma de 
atualização da pintura em parede – 
aludindo a traços presentes na moder-
na arte do grafite. Ao final, exponha os 
painéis nas paredes do colégio.
REFERÊNCIA: BRASIL, Ministério da Educação. Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC. Brasília, DF, 2017.


