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Tekoa – Conhecendo uma Aldeia Indígena, de Olívio Jekupé – autor
descendente do povo tupi-guarani e engajado na questão indígena –, narra a
história de Carlos, um menino da cidade que escolhe passar suas férias em
uma aldeia. Para Carlos, o período de convivência com os índios foi uma
experiência e tanto.
Fiquei reparando que o povo guarani tem uma forma de agradecer a Deus ou
rezar de um jeito interessante, sempre alegre. Não notei tristeza enquanto estive ali. As
crianças pequenas ficam soltas, brincam enquanto o xamõi benze mais um. Sentia-me feliz
por estar na casa de reza, no opy, mesmo não sendo minha religião. A leitura desse livro
certamente enriquecerá o universo do aluno-leitor, que terá a oportunidade de conhecer um
pouco sobre nossas raízes indígenas, tão importantes na formação de nossa etnia.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: conhecer o autor
1. O livro Tekoa – Conhecendo uma Aldeia Indígena, é de autoria de Olívio Jekupé –
descendente do povo tupi-guarani e engajado na questão indígena. Leia no final do
livro sobre ele. Pesquise também em outras fontes para saber mais. Posteriormente,
escreva com suas palavras uma informação que tenha lhe chamado a atenção

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do livro
1.
2.
3.
4.

Explique o que levou Eduardo a ficar um tempo na aldeia indígena.
Liste o que Eduardo aprendeu na aldeia.
Escolha uma das informações e desenhe.
Imagine Mirim em uma cidade grande. Cite cinco coisas que ele ficaria muito
espantado.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a interdisciplinaridade
1. Pesquise para conhecer o ilustrador. Descubra outros livros ilustrados por ele.
2. Pesquise para saber mais sobre o povo Guarani. Com as informações obtidas, elabore
frases começando por: Você sabia...
3. Leia sobre a literatura indígena no final do livro, texto escrito por Daniel Munduruku.
4. Pesquise para conhecer outros povos indígenas.
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