
 

 

COLÉGIO ESTADUAL  INDÍGENA  CAPITÃO  FRANCISCO  RODELAS   SÉRIE/ANO: 4º ANO    PROFESSORA: Jovenice Cá Arfer Tuxá 

ESCOLA: ______________________________________________________________ 

SÉRIE/ANO: _________________ DATA: ____________     PROFESSORA: ________________ 

ALUNO(A): ___________________________________________________________________ 

NOME INDÍGENA:______________________________________________________________ 

Conto Tuxá:       Peixe Dourado 

Era uma vez um canoeiro, conhecido como Antônio Vieira, era o 

conselheiro da aldeia Tuxá. Todos os dias, ele pegava sua canoa 

e descia rio abaixo. Certo dia, ele foi pescar na ilha da Porta, 

quando jogou a tarrafa na água sentiu-a pesar, em seguida, ele 

puxou a tarrafa e estava lá um peixe tão dourado que  espelhava 

a luz do sol. Antônio mesmo admirado e os olhos turvos com 

tanto brilho tentou pegá-lo, o peixe deslizou da sua mão e caiu na 

água. Vendo o peixe se afastar já bem longe de seu alcance 

presenciou-o transformando-se em uma mulher formosa, com uma coroa na cabeça, cabelos 

negros e olhos azuis. Antônio ficou encantado com tanta beleza, ela olha para o conselheiro, 

levanta sua calda e logo depois se aprofundou majestosamente nas águas do Velho Chico.  

Ainda assustado com o que viu, pegou sua canoa e voltou para sua aldeia. Chegando a casa, sua 

mulher pergunta: 

-Cadê o peixe, Antônio? 

- Hoje não deu, o primeiro peixe que caiu na minha tarrafa, era encantado, deslizou da minha 

mão e voltou para a água. Não contei conversa e peguei o caminho de casa. Respondeu Antônio. 

E continuou contando para sua família o que tinha visto. 

-O peixe era tão dourado que refletia a luz do sol, quase fiquei cego 

com tanto brilho, depois que escapou transformou-se em uma 

majestosa sereia, de cabelos negros, olhos azuis, uma coroa e uma 

bela calda. Continuou Antônio. 

Com uma sensação de bom presságio, pois é conhecedor da 

ciência indígena, no dia seguinte, logo cedinho ele voltou, pediu 

licença as forças da natureza e foi agraciado com uma grande 

pescaria, pôde alimentar a sua família e dividir com a comunidade.  
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Questionamentos 

1-O texto que você acabou de ler é um : 

(     ) Uma receita.   (     ) Um conto.     (     ) Uma fábula. 

 

2-Onde se passa a história? _______________________________________________________ 

3-O que Antônio representava para seu povo?  

a-(   ) um homem qualquer    

b-(   ) uma liderança na qual os índios pediam conselho.                                

c-(   ) um pajé 

 

4-O que Antônio pescou na sua tarrafa? _____________________________________________ 

5-Escreva as características físicas da mulher que Antônio viu. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6-Qual a parte do conto que você mais gostou? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6-E você, se tivesse visto o que Antônio viu o que faria? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

7-Faça uma bonita ilustração representando o conto que você leu. 

 

 

 


