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VOCÊ SABE
SOBRE O QUE FALA

A LEI 11.645/08?



Essa é a lei que regulamenta
a obrigatoriedade do Ensino

da História a Cultura Afro-brasileira
e Indígena em todos os níveis de ensino. 

O assunto deve ser aprofundado 
e trabalhado com as crianças 

questões humanas e de valores.

Como era a existência dos índios e como é hoje?
É importante mostrar que uma porcentagem
do povo indígena vive na cidade, não anda nu
e trabalha fora como qualquer ser humano.
Jamais descaracterizar sua importância social, 
econômica e cultural. 

É de suma importância mostrar que, como tudo no mundo,
a vida indígena também passou por transformações e devemos 

incentivar a sua valorização e contribuição para a sociedade.



Por que não fazer este tipo de atividade?



Atividades como a mostrada anteriormente não atendem
as demandas que falamosno início deste E-BOOK. 
Esse tipo de material cria e reforça preconceitos
e estereótipos do índio seminu vivendo na floresta,
feliz inocente e contente, sem problemas e sem influências
de outros povos e culturas, congelados no tempo e no espaço.

Outro ponto negativo desse tipo de atividade
 é que trata os povos indígenas como se fosse 

uma coisa só, quando há dezenas de etnias
indígenas e uma enorme diversidade.

Alguns povos ainda vivem da forma
antiga e outros já vivem de acordo

com o crescimento da população
do mundo, incluindo serem

adeptos do uso das tecnologias.



Por isso, vamos trazer outras formas, 
que achamos mais coerentes com
a realidade, de abordar o Dia do Índio.



UTILIZE TEXTOS INFORMATIVOS
OS TEXTOS ABAIXO PODEM SER USADOS

PARA ELABORAR INTERPRETAÇÕES DE TEXTOS.



COMUNIDADE INDÍGENA
Não se sabe ao certo, mas muitos estudos indicam, 
que no início do século XVI (dezesseis) havia entre 
dois e quatro milhões de índios. Se compararmos 
com o número de indígenas que existem hoje
no Brasil, cerca de 800 mil, notamos que houve
uma enorme diminuição dessa população.
Vamos conhecer um pouco mais da história dessa 
comunidade tão importante para nós brasileiros.



QUEM SÃO

Outra característica que marca a história comum desses 
povos é a experiência da colonização, isto é, o impacto que 

as violentas ações dos colonizadores geraram nas suas vidas. 
As consequências dessas violências foram à extinção

de muitos povos, a diminuição no número de pessoas,
a perda de suas terras, o desrespeito
e a desvalorização de suas culturas. 

Existem mais de 250 povos indígenas no Brasil. São mais
de 890 mil pessoas, falando mais de 150 línguas indígenas!
Durante milhares de anos, os povos que viviam
no continente americano conviveram, compartilharam 
experiências e ideias, e estabeleceram relações de troca, 
criando um conjunto de características comuns.



Antes de tudo, é índio quem se identifica
com uma comunidade indígena e é visto
por ela como um membro.
Entendemos como comunidade indígena
um conjunto de pessoas que:

• Mantêm relações de parentesco ou vizinhança entre si;
• São descendentes dos povos que habitavam o continente 
antes da chegada dos europeus;
• Apresentam modos de vida que são transformações
das antigas formas de viver das populações originárias
das Américas.

O QUE É SER ÍNDIO?



Algumas vezes, nos referimos aos povos indígenas
genericamente como índios, porque quando falamos 
índios, estamos nos referindo a grupos que se
reconhecem como semelhantes em alguns contextos.

Apesar das semelhanças que podemos notar entre vários 
povos indígenas, quando eles se comparam entre si
reconhecem suas diferenças, pois prestam atenção
nas particularidades de cada grupo.

Cada povo indígena possui tradições culturais próprias, 
isto é, tem uma história particular, além de  possuir
práticas e conhecimentos únicos. É por isso que não 
podemos dizer que existe  uma única “cultura indígena”: 
cada comunidade tem seu modo de ser.

OS ÍNDIOS SÃO TODOS IGUAIS?



Os povos indígenas que vivem
no Brasil apresentam semelhanças,

mas também são muito diferentes entre si.

Suas festas, jogos e brincadeiras, suas formas de ensinar
e aprender, tudo isso pode variar muito. Existem diferentes 
mitos, rituais, pinturas, objetos, músicas e cantos!

Além disso, os povos indígenas constroem casas de diversos 
jeitos e moram em regiões com paisagens muito diferentes. 

A alimentação de cada grupo também varia muito, alguns 
grupos só comem peixe, outros caçam vários tipos

de animais, outros ainda criam gado e galinhas para comer.

COMO VIVEM



• http://www.funai.gov.br/
• https://www.indioeduca.org/
• https://mirim.org/
• https://www.institutoiepe.org.br/
• http://djweb.com.br/historia/

ONDE PESQUISAR



ALMANAQUE INDÍGENA
SUGESTÃO DE ATIVIDADE



QUE TAL PROPOR
A CONSTRUÇÃO
DE UM ALMANAQUE? 



O Almanaque é um estilo de publicação que
originalmente se organiza em torno das estações
do ano ou do calendário, oferecendo indicações
de trechos literários, poesias, adivinhações, dentre 
outros. Pelo fato de conter diversos gêneros textuais 
e ter um caráter lúdico, a utilização do almanaque 
pode ser uma excelente estratégia para estimular 
a leitura e a escrita em qualquer ambiente social, 
especialmente na escola.



Neste link você encontra um pequeno roteiro de como 
iniciar um almanaque. A proposta pode ser individual 

(pode ser elaborado em casa, em família neste período 
de isolamento social e ser entregue no retorno as aulas) 

ou pode solicitar a coleta de material para elaborar a 
montagem do almanaque pela turma em sala de aula.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsd-

GRvbWFpbnxhdGVsaWVkZWVkdWNhZG9yZXN0ZXh0b3N8Z3g6NTU2NGE
5OTg5ZjgxOTc



- Os índios brasileiros se alimentam exclusivamente
de alimentos retirados da natureza (peixes, carnes
de animais, frutos, legumes);
 
- Costumam tomar vários banhos por dia em rios, 
lagos e riachos;
 
- Os homens saem para caçar em grupos;
 
- Fazem cerimônias e ritual com muita dança
e música. Costumam pintar o corpo nestes eventos.

Aqui vamos colocar algumas situações referentes
à vida indígena e que podem ser usadas como
condutor de pesquisa e tópicos que possam
fazer parte do almanaque indígena.



- Desde pequenas as crianças são treinadas para
as atividades que deverão desempenhar na vida adulta;
 
- Realizam rituais de passagem entre a fase
de criança e a adulta;
 
- Moram em habitações feitas de elementos da natureza 
(troncos e galhos de árvores, palhas, folhas secas, barro);
 
- Fazem objetos de arte (potes e vasos de cerâmica,
máscaras, colares) com materiais da natureza. 
Esta atividade é desempenhada pelas mulheres das tribos;
 
- Tratam as doenças com ervas da natureza e costumam
realizar rituais de cura, dirigidas por um pajé;



- Possuem o costume de dividir quase tudo que possuem 
principalmente os alimentos;
 
- Possuem uma religião baseada na existência de forças e 
espíritos da natureza.
 
- A arma mais conhecida dos indígenas brasileiros é o arco e 
a flecha. Porém, eles fazem e usam outros tipos de armas 
como, por exemplo, o chuço (madeira com ponta de ferro 
afiada), a borduna (porrete de madeira) e a zarabatana 
(tubos feitos de bambu que servem para atirar setas através 
do sopro).

FONTE DE PESQUISA UTILIZADA PARA
ELABORAÇÃO DOS TÓPICOS: www.mirim.org



ARTE INDÍGINA
COM SIGNIFICADO



Três traços coloridos no rosto e um cocar 
cheio de penas, pronto têm um índio! 

Hum... Está na hora de rever isso!

Os índios utilizam a pintura corporal como meio
de expressão ligado aos diversos manifestos culturais 
de sua sociedade. Para cada evento, há uma pintura 
específica: luta, caça, casamento, morte. Todo ritual 
indígena é retratado nos corpos na forma de pintura,
é a expressão artística mais intensa dos índios. 
A tinta é feito de urucum, jenipapo ou babaçu 
na maioria das vezes.



• Pesquise imagens de traços de pintura indígena
e seus significados, proponham a reprodução
em seus próprios rostos.
 
• Pode também solicitar que façam a pesquisa em casa e 
tragam a imagem que gostariam de reproduzir e por que.

• Solicite os materiais com antecedência: espelho, lenço 
umedecido, lápis de maquiagem preto, tinta própria
para pintura de rosto, pinceis finos.

• Ou produzam em sala de aula as tintas com
os materiais naturais como açafrão e urucum.

• Pode cada um reproduzir a sua imagem
em si próprio ou em outro colega.



NÃO SEJAMOS IGUAIS À MÚSICA:
“ÍNDIO FAZER BARULHO”,

A MÚSICA E AS DANÇAS INDÍGENAS,
ASSIM COMO OS TRAÇOS DESENHADOS,

TÊM SEUS SIGNIFICADOS. 



As danças indígenas tem o intuito de fazer homenagem 
a pessoas mortas, expulsar doenças, espantar maus
espíritos, agradecer pela colheita, pesca e caça, marcar 
a mudança de fase do jovem para a idade adulta,
preparar para guerra, entre outros. Suas danças
não são um show e nem coreografadas 
para apreciação de público. 

Além disso, as danças indígenas são as principais
conexões entre os índios com as entidades

e espíritos da floresta. Os movimentos das danças 
são de caráter artístico com passos, movimentos

e balanços com inspirações na fauna e na flora.



Essas danças podem ser realizadas por um simples 
indivíduo, ou um grupo. Mulheres e homens podem 
participar das danças e eles costumam utilizar 
alguns objetos, como símbolos, amuletos,
instrumentos musicais, pinturas e outros.

• Danças Indígenas: https://www.youtube.com/watch?v=20YgX5k_FQk
• Dança Pataxó: https://www.youtube.com/watch?v=B8GW5U2o5Pc



Como já falamos, a dança indígena tem em seus movimentos 
um motivo. Trabalhamos no ambiente escolar também

o Dia do Folclore, no dia 22 de agosto, e por vezes deixamos 
para falar sobre as danças apenas nesta comemoração.

Porém, na famosa lenda do Bumba meu Boi, a participação 
dos índios é muito importante. Com seus rituais de rezas
e danças, juntamente com outros povos existentes e que
se fazem presente na história, eles tem sua contribuição 
e são destacados nas festas que homenageiam
essa cultura da lenda do Bumba Meu Boi. 

BUMBA MEU BOI 

A dança folclórica do Bumba Meu Boi é um dos 
traços culturais marcantes na cultura brasileira. 

 bumba meu boi  combina elementos de comédia, 
drama, sátira e tragédia, tentando demonstrar

a fragilidade do homem e a força bruta de um boi.



O Bumba Meu Boi é resultado da união de elementos
das culturas europeia, africana e indígena, com maior ou 
menor influência de cada uma dessas culturas. A dança
misturada com teatro incorpora elementos da tradição
espanhola e da portuguesa, com encenações de peças 

religiosas, nascidas na luta da Igreja contra o paganismo. 
O costume da dança do Bumba Meu Boi foi intensificado 

pelos jesuítas, que através das danças e pequenas
representações, desejavam evangelizar os negros, indígenas

e os próprios aventureiros portugueses



A HISTÓRIA QUE ENVOLVE A DANÇA É A SEGUINTE:

Um rico fazendeiro possui um boi muito bonito, que inclusive 
sabe dançar. Pai Chico, um trabalhador da fazenda, rouba o boi 
para satisfazer sua mulher Catirina, que está grávida e sente
uma forte vontade de comer a língua do boi. Francisco tenta
por vezes propor outras coisas para sua esposa, porém o que ela 
quer é a língua do boi. Bom seria se fosse qualquer boi 
da fazenda, mas... Catirina queria a língua do boi mais bonito
do patrão. Francisco atende ao desejo da esposa, mas
é descoberto pelos funcionários da fazenda e tem
uma sentença. Para que a sentença não se cumpra 
o fazendeiro diz que somente se seu boi inteiro 
aparecesse novamente. Todos na fazenda ficaram
apavorados e começaram a procurar formas 
e ajudar a Francisco sair dessa enrascada.



Chamaram todos os pajés da região, lideres religiosos
dos escravos para que fizessem algo. Foram rezas, benzeu
o boi, uma grande corrente para que o boi voltasse ao seu 

estado normal. Como nada acontecia, o fazendeiro mandou 
que fosse cumprida a sentença destinada a Francisco. 

Bem na hora um grande milagre aconteceu, 
e o boi do patrão começou a movimentar-se 
e saiu dançando como sempre fazia ao som 
dos tambores, cantos e danças que estavam 

sendo feitos para sua recuperação. Todos
ficaram muito felizes e foi um grande alivio, 

principalmente para Francisco.



OBS: Como trata – se de uma lenda, todo conto sofre
alterações, esta versão da lenda do Bumba meu boi foi escrita 
pela Professora e Bailarina Folclórica Natália da Silveira Rembold 
para o quadro de dança Bumba meu boi da Trama Arte Cia
de Dança de Viamão.

No link a seguir, você pode ver a apresentação do grupo
e copiar algumas movimentações bem simples, pode propor 

para a turma experimentar um pouquinho da dança praticada 
pelos índios em rituais. Os movimentos na dança proposta 

provem dos festejos realizados no Maranhão.

Bumba Meu Boi: https://www.youtube.com/watch?v=2L-MftCmnic

Playlist para dançar o boi do Maranhão: 
• https://www.youtube.com/watch?v=u9Qhuy_lqJE
• https://www.youtube.com/watch?v=RBlF1iYBsrY&list=PLvsJxpmD-
DrqpVBSoGv1MmCnT8IoZt18MW
• https://www.youtube.com/watch?v=pz4sNdMMKX8
• https://www.youtube.com/watch?v=FzjQOZOCaME
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