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AUTOR
Daniel Munduruku é um escritor in-

dígena, de origem munduruku. Nasci-
do em Belém do Pará, em 1964, ele se 
mudou para São Paulo a fim de estu-
dar filosofia e, posteriormente, história 
e psicologia. Seus estudos não para-
ram por aí: Daniel também é doutor 
em educação e pós-doutor em litera-
tura. Seu percurso acadêmico, entre-
tanto, não o impediu de desenvolver 
uma segura carreira como autor de 
livros infantojuvenis, destacando-se 
as obras O olho bom do menino, Con-
tos indígenas brasileiros, Meu avô Apo-
linário, entre outras. Por seus livros, 
recebeu diversos prêmios no Brasil e 
no exterior, tais como o Prêmio Jabu-
ti, o Prêmio da Academia Brasileira de 
Letras, o Prêmio Érico Vanucci Men-
des e o Prêmio Tolerância. Várias de 
suas obras também foram agraciadas 

com o selo Altamente Recomendável 
da Fundação Nacional do Livro Infantil 
e Juvenil (FNLIJ). A cultura indígena é 
o tema central de seus livros, que pri-
mam por discussões sobre tolerância 
e diversidade cultural. O engajamento 
com a causa indígena, entretanto, vai 
além da literatura. Daniel atualmente 
preside o Instituto Uka – Casa dos 
Saberes Ancestrais, instituição sem 
fins lucrativos que busca promover a 
consciência da cultura indígena na for-
mação da identidade nacional. Já há 
alguns anos, ele reside em Lorena, no 
interior de São Paulo.

ILUSTRADORA
Marie-Thérèse Kowalczyk, ou sim-

plesmente Maté, é uma autora e ilus-
tradora de livros infantis e juvenis. 
Nascida na França, em 1959, ela se 
mudou para o Brasil em 1980. Aqui, 
estudou desenho industrial, mas tam-
bém se tornou uma artista plástica 
autodidata, além de aquarelista pre-
miada. Tem grande interesse pelos po-
vos indígenas e africanos, em especial 
por sua arte e sua relação com a natu-
reza. Essas culturas tornaram-se uma 
grande inspiração para seus livros, 
que sempre potencializam o olhar do 
leitor, conduzindo-o por paisagens e 
modos de vida muitas vezes diferentes 
do ocidental. Dentre suas obras, desta-
cam-se O menino e o jacaré, O amuleto 
da chuva, Krokô e Galinhola, entre ou-
tras. Em diversas ocasiões, suas obras 
receberam o selo Altamente Reco-
mendável, da Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). 
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Gênero literário:
Conto

Competências:
Língua Portuguesa, Arte e Geografia

Temas:
Família, amigos e escola / O mundo 

natural e social / Outros temas: 
Indígena – origens e cultura

OBRA
Sentar no colo da mãe para ouvir 

histórias é sempre bom, ainda mais re-
cebendo um carinho na cabeça! Bem, 
no caso desse livro de Daniel Mundu-
ruku, o carinho dá lugar a uma caça 
a piolhos, enquanto que as histórias 
revelam-se como portas para reflexões 
sobre a vida e o mundo.

Em Catando piolhos, contando histó-
rias, o autor, proveniente da cultura in-
dígena munduruku, constrói uma série 
de relatos inspirados em memórias de 
infância, convidando o leitor a adentrar 
com singela intimidade no dia a dia de 
um menino indígena. Através de bre-
ves contos, Daniel nos ensina como, em 
uma espécie de ritual diário, as crianças 
da aldeia estabeleciam um rico diálogo 
com os adultos da família, seja com a 
mãe, o pai ou as avós. Os temas desse 
diálogo poderiam ser os mais variados.

Em alguns contos, são os adultos 
que detêm a palavra, compartilhan-
do histórias de seu passado – como 
é o caso de “O pai que cata piolhos”, 
onde o pai relembra como um sonho 
anunciou a sorte em uma caçada; ou 
reconta lendas locais – como é o caso 
de “Um lugar de todos”, que aborda a 
ideia de sacrifício individual pela co-
munidade. Noutras vezes, o pequeno 
curumim é quem assume a voz ativa, 
enquanto alguns piolhos são cari-
nhosamente retirados de sua cabeça. 
Suas histórias são geralmente relatos 
do próprio dia, de onde muitos apren-
dizados podem ser tirados, principal-
mente no que diz respeito às relações 
interpessoais e ao amadurecimento, 

como é o caso dos contos “Outras his-
tórias” e “O saber das avós”.

Para povoar o imaginário do leitor, 
aproximando-o ainda mais da cultura 
indígena, o livro conta com o apoio 
das belas ilustrações de Maté. A partir 
de estudos sobre pinturas corporais e 
padrões geométricos da arte indígena, 
a ilustradora constrói imagens ricas em 
cores e detalhes que, além de acompa-
nharem as histórias narradas, atribuin-
do-lhes novas perspectivas, instruem o 
leitor quanto à pluralidade cultural.

Por todas essas razões, Catando pio-
lhos, contando histórias revela-se como 
uma obra de grande valia à formação 
dos pequenos leitores. Ao abordar te-
mas como as relações de comunida-
de e família, o respeito à diversidade 
cultural e a relação com a natureza, o 
livro estimula reflexões de cidadania 
que, de certa maneira, extrapolam o 
contexto indígena em que se insere. 
Mas não nos equivoquemos: a flecha 
que aponta para fora, para temas ditos 
universais, é justamente a mesma que 
nos conduz de volta à sua origem e à 
pertinência de seu disparo.
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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.

Escreva o título do livro na lousa. Afi-
nal, o que a expressão “Catando pio-
lhos, contando histórias” suscita nos 
alunos? Como eles imaginam que es-
sas duas ações possam se relacionar?

Apresente a capa do livro aos alunos, 
pedindo que observem atentamente 
a ilustração. Quais são os elementos 
que compõem a imagem? Ao analisar 
as vestimentas da mulher retratada, 
o que podemos adiantar sobre a sua 
origem e cultura? E o que dizer da po-
sição em que ela se encontra? E das co-
res e formas que a envolvem? Conduza 
esse bate-papo de modo a estimular o 
imaginário e a curiosidade da turma 
pela obra.

(EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 

com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.

Peça para algum aluno ler em voz 
alta a sinopse do livro, localizada em 
sua quarta capa. Enquanto o leitor 
exercita a oralidade, o restante da tur-
ma terá o desafio de desenvolver uma 
escuta atenta. Uma vez finalizada a 
leitura, recapitule com a turma as prin-
cipais informações transmitidas pelo 
texto. Afinal, de que eles imaginam 
que o livro trata? E o que dizer das ilus-
trações que acompanham a sinopse? É 
possível relacionar as imagens com o 
texto? Como? 

Ainda debruçando-se sobre a si-
nopse, chame a atenção dos alunos 
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para uma das situações narradas: 
uma reunião familiar onde as crian-
ças recontam o seu dia aos adultos. 
Os alunos têm esse hábito em suas 
casas? Que tal exercitá-lo em sala de 
aula? Convide dois ou três alunos 
voluntários para compartilhar com a 
turma o que fizeram no dia anterior. 
Mais uma vez, a oralidade, a capaci-
dade de articulação do discurso e a 
escuta serão exercitados!

Lendo o livro

(EF04LP03) Localizar palavras no 
dicionário para esclarecer significados, 

reconhecendo o significado mais 
plausível para o contexto que deu 

origem à consulta.

Ao longo da narrativa, o leitor en-
contrará diversas palavras de origem 
indígena, como por exemplo: igarapé, 

curumim, pajé, maracá, urucum ou su-
rucucu. Peça aos alunos que pronun-
ciem essas palavras em voz alta. Há 
alguma semelhança em suas sonori-
dades? Qual? Por fim, que tal procurar 
seus significados no dicionário, expan-
dindo o vocabulário? 

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

Todos os capítulos do livro apresen-
tam histórias que de alguma maneira 
propõem reflexões não apenas sobre o 
modo de vida indígena, mas também 
sobre temas universais, como o ama-
durecimento, o respeito à natureza, as 
relações sociais, entre outros. Assim, 
desafie os alunos a, a cada capítulo 
lido, escrever algumas frases buscan-
do recapitular o sentido e a principal 
mensagem da história.
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(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Chame a atenção dos alunos para 
as ilustrações que compõem o livro. 
Como elas se relacionam com as his-
tórias narradas? Existem elementos 
que se repetem? Quais? Por fim, orga-
nize uma leitura em voz alta do texto 
“Uma conversa ao pé do ouvido, ou 
Como eu fiz para ilustrar esse livro”, 
redigido pela ilustradora Maté. Nele, 
ela comenta os desenhos, explicando 
suas propostas e referências na cria-
ção de motivos indígenas, no uso de 
cores e no estudo de pinturas corpo-
rais da cultura munduruku. Conforme 
a leitura avance, peça que a turma 
volte a folhear o livro, buscando iden-
tificar os aspectos abordados por 
Maté. Chame especial atenção para 
o desafio de contar quantos piolhos 
passeiam pelo livro!

(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.

Proponha a leitura em voz alta dos 
textos de apresentação do autor Da-
niel Munduruku e da ilustradora Maté. 
Em seguida, forme uma roda em sala 
de aula, promovendo um bate-papo 
com a turma. Os alunos imaginavam 
que o autor do livro era um indígena? 
Essa informação lhes causa surpresa? 

Por quê? Após apresentar-se, a ilustra-
dora Maté lança uma pergunta ao pe-
queno leitor: “E você, gosta de arte?”. 
Permita que os alunos elaborem suas 
respostas em uma roda de conversa. 
Para aprofundar o tema, levante mais 
algumas questões, como por exemplo: 
Qual é o tipo de arte de que você mais 
gosta? Gosta mais de fazer arte ou de 
apreciá-la? Por quê?

Após a leitura

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

Forme uma roda com os alunos, pe-
dindo-lhes que comentem a obra lida. 
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Afinal, qual é o tema central do livro? 
A cultura indígena? As memórias de 
infância? As relações familiares? Que 
contos foram mais interessantes? Por 
quê? Conduza uma conversa descon-
traída, de modo que todos possam 
expressar suas opiniões e sensações 
sobre a obra. Em seguida, peça que 
cada aluno diga em voz alta uma única 
palavra que, na sua opinião, sintetize o 
sentido ou a mensagem do livro.

(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.

Visando promover a produção de 
textos, proponha um exercício lúdi-
co à turma. Em duplas, os alunos de-
verão experimentar o jogo de deitar 
um no colo do outro para contar e 
ouvir histórias. A criança que estiver 
sentada poderá fazer um cafuné (em 
vez de tirar piolhos imaginários) na 
cabeça daquela que deitar no seu 
colo. A criança deitada, por sua vez, 
deverá contar à outra uma história 
inventada, que tenha como ponto de 
partida a ideia de uma visita a uma 
comunidade indígena. O que será 
que ela veria por lá? Será que brin-
caria ou faria alguma outra atividade 
com os indígenas?  É hora de soltar 
a imaginação! Uma vez finalizada a 
história, invertem-se os papéis. Em 
seguida, cada aluno deverá escrever 

uma narrativa ficcional, transpondo 
a história contada em voz alta para a 
escrita em papel. 

(EF04LP22) Planejar e produzir, 
com certa autonomia, verbetes de 

enciclopédia infantil, digitais ou 
impressos, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/
finalidade do texto.

Durante a leitura, os alunos identi-
ficaram palavras de origem indígena 
e procuraram seus significados no 
dicionário. Agora, que tal aprofun-
dar a pesquisa, criando verbetes en-
ciclopédicos para cada uma dessas 
palavras? Divida a turma em grupos, 
delegando a cada grupo uma entra-
da para pesquisa, como por exem-
plo: urucum, maracá ou sucuru. Além 
da definição propriamente dita, os 
alunos deverão buscar imagens e in-
formações que contextualizem me-
lhor a pesquisa. O resultado deverá 
ser apresentado em uma “ficha enci-
clopédica” que contenha os seguin-
tes itens: entrada, definição, imagem 
ilustrativa e curiosidades.
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Língua Portuguesa e 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.
(EF05LP24) Planejar e produzir 
texto sobre tema de interesse, 

organizando resultados de pesquisa 
em fontes de informação impressas 

ou digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas, considerando 
a situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

Que tal pesquisar um pouco mais so-
bre a arte indígena no Brasil? Além da 
pintura corporal, abordada pela ilus-
tradora, podemos encontrar um ela-
borado trabalho artístico na criação e 
na pintura de cerâmicas, na confecção 
de adereços como cocares e colares, 
ou mesmo no trançado de fibras. Além 
disso, cada tribo indígena desenvolveu 
características próprias na arte, como 
por exemplo os kadiwéu, os terena, 
os tupi-guarani, os yanamomi, entre 
muitos outros. Divida a turma em gru-
pos de aproximadamente seis alunos, 

delegando a cada grupo a tarefa de 
pesquisar a arte de um grupo indígena. 
Quais são os principais objetos produzi-
dos? De que materiais são feitos? Quais 
são as cores mais utilizadas? E o que 
dizer da pintura corporal? Após a pes-
quisa, cada grupo deverá apresentar 
seus resultados aos colegas através de 
painéis informativos e ilustrados. Além 
do uso de imagens coletadas na inter-
net, desafie a turma a tentar reproduzir, 
com as próprias mãos, algum elemento 
da arte indígena pesquisada.

Arte

(EF15AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade.

No capítulo “Última história”, o autor, 
crescido, fala um pouco sobre o ato de 
escrever histórias, como se, através da 
escrita, ele pudesse catar piolhos nas ca-
beças de muitas crianças. Partindo dessa 
imagem poética, proponha um exercí-
cio criativo à turma. Cada aluno deverá 
criar um desenho buscando representar 
a si mesmo e ao autor – um indígena 
que cata piolhos na cabeça da criança, 
enquanto conta alguma das histórias 
do livro. Como desafio, proponha que 
os alunos experimentem inserir traços 
da pintura indígena, inspirados pelas 
ilustrações de Maté. Representações de 
piolhos, é claro, são mais do que bem-
-vindas! Ao final, exponha as obras em 
alguma área comum da escola.
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Geografia

(EF04GE01) Selecionar, em seus 
lugares de vivência e em suas histórias 

familiares e/ou da comunidade, 
elementos de distintas culturas 

(indígenas, afro-brasileiras, de outras 
regiões do país, latino-americanas, 

europeias, asiáticas etc.), valorizando 
o que é próprio em cada uma delas e 
sua contribuição para a formação da 

cultura local, regional e brasileira.

O autor do livro nos convida a refletir 
sobre as nossas raízes e sobre a heran-
ça cultural que recebemos de nossos 

antepassados. Como uma lição de 
casa, peça que os alunos conversem 
com os pais, buscando compreender 
a origem de sua própria família. Será 
que seus antepassados vieram de ou-
tros países ou de outras regiões do 
Brasil? Quais são os hábitos culturais 
herdados através das gerações? Existe 
algum objeto que de alguma maneira 
simbolize a origem da família? Que tal 
trazê-lo para a sala de aula, compar-
tilhando-o com a turma? Após essa 
imersão no passado, organize um “dia 
da troca cultural”, onde todos poderão 
partilhar com os colegas as informa-
ções coletadas em suas casas. 
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