Vozes Ancestrais

Daniel Manduruku reúne dez contos da tradição oral de diversos povos indígenas brasileiros, em lançamento da FTD
Educação
Segundo dados do IBGE, há no Brasil mais de 300 comunidades indígenas. Essa
diversidade é ainda pouco conhecida, especialmente pelas crianças e jovens.
Para aproximar seus leitores do universo da tradição oral indígena brasileira, a
FTD Educação lança Vozes ancestrais, de Daniel Munduruku. Reconhecido
autor e professor brasileiro, Munduruku é natural do Pará e pertence à etnia
indígena Munduruku. Ninguém melhor para levantar histórias, traços culturais e
trajetórias desses importantes povos.

Esta edição reúne dez contos da tradição oral de diferentes povos indígenas de
diversos estados brasileiros, de Norte a Sul: Paiter Suruí, Tikuna Magüta,
Maraguá, Tabajara, Krenak, Kaingang, Nambikwara, Kadiwéu, Umutina e KurâBakairi. Entre as principais temáticas estão explicações para a origem do
mundo, a relação entre ser humano e natureza e rituais sagrados.
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Na abertura dos contos, a obra apresenta fotograﬁas de cada povo e, ao ﬁnal,
informações sobre sua localização, história e curiosidades. O livro conta, ainda,
com um Suplemento de Leitura, que propõe atividades para trabalhar os
diversos assuntos abordados na história em outras áreas do conhecimento.
Com o intuito de colaborar para a construção do conhecimento, a FTD
Educação idealizou este projeto para valorizar a interdisciplinaridade e
despertar o senso crítico do leitor, de modo que sua aprendizagem e seu
comportamento estejam pautados na ética, no respeito às diferenças, para o
desenvolvimento pleno do exercício de cidadania a que todos têm direito.

“Não se esqueça: os povos indígenas contam histórias não só para se divertir
mas também para ensinar. Nos contos estão presentes os sentidos da nossa
existência. Quem souber ouvi-las assim, compreenderá a essência da vida”, diz
Daniel Munduruku na apresentação da obra.

A obra conta ainda com posfácio de Wilmar D’Angelis, linguista e indigenista,
professor do Departamento de Linguística da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp).

Autoria
Daniel Munduruku carrega seu povo no nome, os Munduruku, do estado do Pará . Hoje, ele mora em Lorena, no interior
de São Paulo, é professor de formação, com mestrado e doutorado em Educação. Iniciou sua carreira literária há 20
anos, e tem mais de 50 livros publicados. Ganhou diversos prêmios literários, entre eles o Jabuti, o da Academia
Brasileira de Letras e o da Unesco.
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Há mais de 100 anos, a FTD tem como missão transformar a sociedade por meio da Educação, pensando além e
inspirando a descoberta, a escolha, a liberdade e a cidadania. Reconhecida como uma empresa parceira, ﬂexível e
humana, em 2015 reposicionou sua marca no mercado e passou a se chamar FTD Educação, cujo slogan é ’Educar bem
é pensar além’. Sua proposta é integrada para escolas, alunos, professores e sociedade e conta com: materiais didáticos
e de literatura; Soluções Educacionais  com suporte para escolas, consultoria educacional, formação de professores,
entre outros; novas tecnologias  ferramentas que ampliam possibilidades de ensino dentro e fora da sala de aula; obras
e serviços que envolvem a família na busca por uma Educação completa.
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