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Resumo 

Mais do que as ruínas do passado, o que incomoda Max é ser tudo sempre igual. As pescarias 

com o vô, as brigas com a gangue do Bartira, o namorico com Deia, a polenta da mãe e a 

saudade do pai. Será que, quando for embora, será capaz mesmo de deixar isso tudo para 

trás? De um dia para o outro, porém, uma novidade que vem de longe pode transformar a 

fazenda Canto do Uirapuru e a cabeça de Max. 

 

Prêmio Literário da Biblioteca Nacional 

“Em Canto do Uirapuru, a autora Érica Bombardi descreve com grande habilidade narrativa 

a vida simples de um adolescente numa grande propriedade no interior de São Paulo. 

Coloquial e saboroso, o texto descreve bem a vida do protagonista, a relação com a mãe, o 

avô e o cachorro, a falta do pai, o despertar do garoto pelo sexo oposto. Trata-se de um texto 

rico e sensível, que prende o leitor desde o primeiro momento, qualidades que nos levaram a 

indicá-lo como o melhor destinado ao jovem” (Prêmio Biblioteca Nacional 2016, júri: João 

Luís C.T. Ceccantini, Elizabeth Serra, Laura Constância A. de Athayde Sandroni) 

 

Curiosidade 

São várias as lendas sobre o Uirapuru. Contam basicamente sobre um índio (ou uma índia) 

que, não conseguindo ficar junto de sua(seu) amada(o), é transformado(a) em um pássaro. 

Esse pássaro tem um canto melodioso e belo. Como pássaro, o(a) índio(a) pode ver seu amor 

sem ser notado(a). O uirapuru é a ave-símbolo do Amazonas. Uirapuru quer dizer: “pássaro 

que não é pássaro”. O uirapuru é conhecido como o pássaro da felicidade. Os caboclos da 

região amazônica acreditam que esse pássaro tenha dons mágicos. Dizem que quem escuta 

seu canto tem felicidade para o resto da vida.  

Neste livro, o que fica da lenda é a mensagem de se “levar o amor onde não se está”, como é 

o amor da família e das amizades que sempre estão conosco mesmo se estamos longe. 

Quer escutar o Uirapuru?  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZEC5ulrWtvXTkqqgHWQfCLNQSSL2J7Kd 

 

Trecho 

“Música maior fazemos juntos. Como aqueles concertos com maestro. Cada um é uma parte 

na sinfonia.” 

 

“Não queria soltar da mão do pai. Ele me olhava com aqueles olhos verdes grandes e sorria. 

Parou de tudo de falar. Eu não ia deixar ele ir. Ele vinha comigo junto. Abri a boca para 

chamar ele e nada de som saiu. O canto do uirapuru ficava mais alto e não é que era bonito 

mesmo? Uma melodia assim parecida com flauta. 

O bichinho voou até a gente e pousou no ombro do pai. O susto me fez dar um passo para 

trás. Ele tinha a plumagem marrom-avermelhada que em muito se assemelhava aos cabelos 

do pai. O bicho não parava a cantoria e nem queria que parasse. 
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O pai fez beiço de quem assobia e entoou a canção do uirapuru, em coro. Os cabelos dele 

começaram a crescer e a boca se transformava em bico, diminuindo o corpo e se enchendo 

de plumas castanho-avermelhadas. Dos braços, saíram penas e, antes que desse por mim, 

ele era uirapuru junto com o outro pássaro. 

Os dois desataram a cantar e a voar circulando um ao outro. Aumentaram o voo e 

circundaram a mim, iam voando cada vez mais rápido, só se via o rastro da cor 

avermelhada que formavam. Tive de fechar os olhos para não tontear. 

O canto era lindo, escutava e o sentia ecoar por dentro.” (p. 135) 

 

Discussão em sala de aula - Como é possível trabalhar com o livro 

A história Canto do Uirapuru traz vários temas: conflito juvenil, o primeiro amor, os estudos, 

a difícil realidade da educação multisseriada nas cidades pequenas, decidir estudar longe da 

família, pensar sobre “o que serei quando crescer”, conflito entre gerações, vivência em 

família, lenda guarani (em citações esparsas, e na recriação da lenda do uirapuru), conflitos 

indígenas pela terra, problemas atuais da juventude (agressividade, bullying, abandono, 

desinteresse, apatia). A história também mostra a questão do empoderamento da mulher, 

uma vez que apresenta, sutil e entrelinhas, a diferença entre o destino de várias mulheres. 

O propósito da escrita desse livro foi o sentimento de que a vida é maior. De que temos 

problemas e dificuldades, e isso não nos deve imobilizar. Estamos todos em busca da 

realização de nossos sonhos, todos em busca da felicidade. 

 Língua Portuguesa, Norma culta, Gramática: Lina, a garota da cidade, implica com o jeito 

de Max falar. Conversar sobre o preconceito linguístico (conceito explorado pelo 

professor e pesquisador Marcos Bagno).  
 

 Gramática: no livro é adotada uma forma inventada ao narrar a história. A gramática é 

“recriada” de forma a simular o registro oral do chamado “caipira”, o caboclo. Identificar 

essas construções no texto.  
 

 Literatura, Redação: Max sonha com seu pai. Seu pai diz: “Música maior fazemos juntos. 

Como aqueles concertos com maestro. Cada um é uma parte na sinfonia.” Pode-se pensar 

sobre nosso papel social, como seres interdependentes, nossa relação uns com os outros 

e com o meio ambiente. Várias questões podem ser formuladas, como: nas histórias lidas, 

nos livros e filmes que viram, quais eram os heróis que agiam sozinhos e quais eram os 

que agiam em grupo? Pesquisar sobre o herói solitário versus o herói como grupo. 
 

 Literatura, Cidadania, Cidade x Campo: qual a cultura de cada região? No ambiente rural 

ainda há os famosos “causos”, eles poderiam ser comparados às histórias contadas na 

cidade como as “lendas urbanas”? Quais histórias de terror e suspense são contadas no 

campo e na cidade? 
 

 Redação, Primeiro amor: Max e Lina se apaixonam. Max brinca de contar seus beijos. O 

primeiro amor tem sempre sua beleza, mas também seus medos. Pesquisar o tema em 

literatura (prosa e poesia), filmes, músicas, e depois redigir um poema ou escrever um 

conto. 
 

 Literatura: A lenda do uirapuru: há muitas lendas indígenas pouco conhecidas, a sala de 

aula poderia pesquisar mais lendas e trazê-las. 
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 Ciências, Biologia, Geografia: O uirapuru como ave-símbolo do Amazonas: cada região 

tem sua fauna e flora específicas. Isso pode render uma boa pesquisa em sala de aula. 

Além disso, cada região tem também seu pássaro-símbolo, qual seria o de sua região? 
 

 Ciências, Biologia, Geografia: O uirapuru é uma ave em perigo de extinção. Pesquisar 

sobre os animais em extinção é uma boa maneira de criar a conscientização pelo cuidado 

e conservação da vida. 
 

 História e Geografia: Max vive em uma fazenda de café desativada. Não explico o motivo 

de a fazenda não estar mais em plena atividade, mas essa questão pode vir a ser o gancho 

para se discutir sobre a Crise de 1929 (a quebra da bolsa de valores de Nova York) e como 

isso influenciou a produção cafeeira no Brasil. 
 

 Diversidade cultural, Pluralidade cultural: na fazenda moram colonos de diversas etnias. 

Há os que descenderam de imigrantes italianos, há os descendentes de índios guaranis, 

há os caboclos. Quem são eles, de onde vieram, como é formada a população do Brasil? 
 

 Ética: a dona da fazenda volta e quer transformar o lugar em um grande hotel. Para isso 

ela vai tirar a casa dos colonos. Embora o terreno seja dela, é correto se fazer isso? Qual 

o limite entre a lei e a ética? Discussão sobre respeito mútuo, justiça, solidariedade, 

diálogo. 
 

 Pluralidade cultural: quem é o caboclo? Quem é o caipira? Ele é um dos tipos do homem 

e mulher rurais brasileiros. O professor Antonio Candido tem um vídeo muito 

interessante sobre essa questão:                      

https://youtu.be/zm3Pz8qxqNA?list=PLZEC5ulrWtvXTkqqgHWQfCLNQSSL2J7Kd . 
 

 Cultura, Arte: Uirapuru foi tema de várias peças musicais, tanto clássicas como populares. 

Trazer essa diversidade da arte musical para a sala de aula. 
 

 Literatura, Cultura, Arte: o poema de Drummond é comentado pelo avô de Max, ele 

convida o menino a ler o livro Sentimento do Mundo. Há vários documentários sobre o 

poeta, e vários em que é registrada a voz do poeta. Mostrar ao aluno o poeta falando por 

ele próprio: Uma indicação de vídeo em: 

<https://youtu.be/kMZHoLdfLVo?list=PLZEC5ulrWtvXTkqqgHWQfCLNQSSL2J7K>.  
 

 Saúde, Cidadania: Diz-se comumente que o mal do século não é apenas o ódio e a raiva, 

mas sim a indiferença. A indiferença é o inverso do amor. Que tal se discutir sobre o 

Inverso de cada Sentimento? 
 

 Cidadania, Mulher: o namorico entre Andreia e Gabriel acaba porque ela não quer tratada 

sem respeito por ele. O empoderamento da mulher, a cidadania e o respeito podem ser 

discutidos aqui. 
 

 Cidadania, Pluralidade Cultural, Povos indígenas: os índios não são “índios”. São 

Guaranis, ou Caiapós, ou Ianomâmis. Chamá-los de “índios” os reduz a um conceito que 

não existe. Eles são parte de vários povos. Uma fonte de pesquisa é o Instituto 

SocioAmbiental: <https://www.socioambiental.org/pt-br>. 
 

 Respeito, Bullying: Max é ruivo e por essa característica física ele recebe muitos apelidos. 

Qual é o limite entre a brincadeira e o bullying? 
 

 Pluralidade cultural, Núcleo familiar: Max mora com a mãe e o avô paterno. Esse é o seu 

núcleo familiar. Quais os tipos de família que existem no Brasil? O Censo retrata o perfil 

da família brasileira. Importante se conhecer que família é quem se cuida e se ama, e que 

ela tem várias composições além do mãe-pai-filhos. 
 

 Pluralidade cultura, Família: As histórias para crianças falam muito sobre o tema de se 

encontrar sua família, desde o Patinho feio até histórias mais recentes, como Harry 

Potter, a animação Lilo & Stitch, o filme Caminhos da Floresta e outros. Nesses três 
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exemplos específicos: Harry Potter é órfão e sua família são seus amigos mais próximos; 

em Lilo & Stitch, diz-se “Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar 

ou esquecer”; em Caminhos da Floresta é mostrado que família é quem escolhe ficar 

junto de você enquanto se atravessa uma floresta escura. 
 

 Cidadania, Geografia, Trabalho: o pai de Max sai da fazenda em busca de melhores 

condições de trabalho, para o sustento de sua família. Ele é um entre muitos migrantes. 

Discutir sobre a migração e a imigração. 
 

 Cidadania, Educação multisseriada: no interior, no ambiente rural, é ainda comum as 

crianças de diferentes séries terem aula em uma mesma sala. Várias questões poderiam 

ser feitas ao aluno para pesquisa, como, por exemplo: quais as dificuldades do professor 

em uma sala multisseriada, as classes multisseriadas são exclusividade do Brasil, quantas 

existem no Brasil (ver censo), quais as dificuldades para o aluno etc. 
 

 Cultura, Arte: Max cita vários filmes brasileiros. Quais são eles, e quais mais já foram 

assistidos pelos alunos?  


