
QUADRO DE ANÁLISE DE NARRATIVAS: A CRIAÇÃO DO MUNDO E OUTRAS LENDAS DA AMAZÔNIA

TÍTULO 
CRIAÇÃO/
ORIGEM...

CENÁRIO PERSONAGENS
COMO COMEÇA

A HISTÓRIA?
QUAL O

PRINCIPAL
CONFLITO?

COMO O
CONFLITO É
RESOLVIDO?

COMO ACABA A
HISTÓRIA?

A CRIAÇÃO DO
MUNDO

 do Mundo uma aldeia - Índios 
-Povo Maí
- Ananãmi (chefe
Mai)
- Esposa do 
Annãmi (uma 
índia) 
- Hehede 
(sobrinho 
Ananãmi)

Estava tudo 
tranquilo, em 
harmonia e o 
chefe Mai era 
casado com uma
índia

Houve uma briga
sem motivo, o 
paraíso “morreu”
e o mundo se 
dividiu: o povo 
Mai subiu ao céu
e os índios 
ficaram na terra, 
que foi se 
dissolvendo e 
eles foram 
desaparecendo, 
só sobrando 2 
homens e uma 
mulher

O Ananãmi 
mandou um 
pássaro 
vermelho para 
ensinar os 
indígenas a 
pescar, fazer 
fogo, plantar...

O Ananãmi 
presenteou as 
pessoas com a 
esperança.

A CRIAÇÃO DA
NOITE

da noite Uma aldeia, 
próxima ao rio

- Boiúna
- Filha da Boiúna
- Índio guerreiro
- Outros índios
- Coruja
- Cujubim

Quando só 
existia o dia e 
não havia noite a
filha da Boiúna 
se casou com o 
índio guerreiro

Não existir a 
noite

A Boiúna 
entregou um 
caroço de 
tucumã para o 
guerreiro. Dentro
do caroço estava
a noite.

A filha da Boiúna
pegou dois fios e
pintou um de 
branco que se 
transformou no 
pássaro cujubim 
e disse que ele 
deveria cantar 
quando o dia 
chegasse. O 
outro fio ela 
pintou com o 
preto do 
jenipapo e 
transformou na 
coruja, pássaro 
que deveria 
cantar a noite. 
Desse jeito ela 



separou o dia e 
a noite.

A CRIAÇÃO
DAS ESTRELAS

das estrelas em uma aldeia, 
dentro da 
floresta.

- Curumins
- Mães
- Pais
- Tupã
- Animais 

As mães vão ao 
roçado colher 
milho, os pais 
vão caçar e os 
curumins 
seguem as mães

O conflito 
começa quando 
os curumins 
pegam os milhos
e as mães 
decidem 
procurá-los

Com os 
curumins fugindo
para o céu 
tentando não 
levar bronca.

As mães vão 
atrás dos 
curumins e 
também tentam 
subir até o céu, 
mas eles 
derrubam elas 
que se 
transformam em 
animais 
selvagens. Tupã 
transforma as 
crianças em 
estrelas.
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