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 Abril Indígena:

 Desconstruindo Estereótipos e Afirmando Identidades

Sugestões Pedagógicas

O presente documento tem como parâmetros os atos normativos federais: Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96); as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica; as

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena e as Diretrizes Nacionais para a

Educação em Direitos Humanos.

Atenta às especificidades locais, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

(SEEDF) instituiu a Política de Acolhimento de Estudantes Indígenas na Rede Pública de Ensino do

Distrito Federal - Portaria nº 279, de 19 de setembro de 2018 - a qual orienta os procedimentos para

matrícula e acompanhamento do processo de escolarização de estudantes indígenas na SEEDF e,

igualmente, instruiu as Sugestões Pedagógicas ora apresentadas. 

Destacamos ainda o Currículo em Movimento do Distrito Federal,  em seus pressupostos

teóricos, os eixos transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. O eixo Educação para a Diversidade busca

implementar ações voltadas para o diálogo, reconhecimento e valorização de grupos historicamente

excluídos, dentre eles, os povos indígenas:

[...] a política pública educacional indígena não se restringe ao reconhecimento das

diferenças, mas à garantia da valorização de sua identidade étnico-cultural e dos

direitos  humanos  de  toda  sua  população,  contribuindo  para  um  tratamento

específico  e  distinto  de  saberes  construídos  por  esses  povos,  no  decorrer  da

História do Brasil (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 41).

Nesse mesmo sentido, a Lei nº 11.645 de 2008 que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, estabelece as diretrizes e bases da

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 
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O Artigo 26-A da LDB estabelece que “nos estabelecimentos de ensino fundamental e de

ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira

e indígena”.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos
da história  e  da cultura  que caracterizam a formação da população brasileira,  a
partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos
africanos,  a luta dos negros  e dos povos indígenas  no Brasil,  a  cultura negra  e
indígena  brasileira  e  o  negro  e  o  índio  na  formação  da  sociedade  nacional,
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes
à história do Brasil.

§  2o Os  conteúdos  referentes  à  história  e  cultura  afro-brasileira  e  dos  povos
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” 

Assim,  apresentamos  este  material  com  o  intuito  de  contribuir  para  a  organização  do

trabalho pedagógico pautado na preservação e fortalecimento da cultura dos Povos Indígenas, suas

formas próprias de organização social, seus valores simbólicos, tradições, conhecimentos e processo

de constituição de saberes e de transmissão cultural; a afirmação de suas identidades étnicas; a

recuperação das suas memórias; o protagonismo histórico e valorização das sua línguas, de forma a

reconhecê-los como sujeitos de direitos. 

Desejamos um mês com profícuas atividades e disponibilizamos a Gerência de Educação em

Direitos Humanos e Diversidade (GDHD) para mais informações adicionais necessárias pelo e-mail

gdhd.dcdhd@edu.se.df.gov.br ou telefone 3901.8025.

Atenciosamente,

Helber Ricardo Vieira

Subsecretário de Educação Básica
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1 - O que fazer nas comemorações alusivas ao “Dia do Índio”

a) Pesquisar com os/as estudantes acerca da quantidade e as diferentes etnias que ainda existem
no Brasil e promover com isso estudos sobre a redução do quantitativo de indígenas desde a
época da colonização. Esses sites podem trazer as informações e ainda incentivar a pesquisa:

- Instituto Socioamebiental: https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/programas/povos-
indigenas-no-brasil

- Povos Indígenas no Brasil: https://mirim.org/

- Portal Índio Educa: http://www.indioeduca.org/

b) Utilizar mapas para identificar a localização das aldeias indígenas brasileiras 

- Instituto Socioamebiental: https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/programas/povos-
indigenas-no-brasil

c)  Releituras de obras artísticas

*Encontre mais imagens como essa no site: http://www.elon.brasil.nom.br/

d)  Sonoridade pela confecção de instrumentos musicais utilizados nas diferentes manifestações
indígenas com uso de diferentes materiais, inclusive recicláveis.

- http://culturasindigenasdobrasil.blogspot.com/2013/04/instrumentos-musicais-indigenas.html- 
https://fansaranduarakuaa.wordpress.com/category/instrumentos-indigenas/

** Quer ouvir músicas indígenas ao invés de músicas que falam sobre indígenas? A dica é a 
Rádio Yandê.  Acesse http://radioyande.com/ 
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e) Contação de histórias usando lendas indígenas e mitos que auxiliam no conhecimento da 
diversidade.

O Sopro da Vida - Putakaryy Kakykary

Autor: Kamuu Dan Wapichana
Ilustração: Marcos  Antônio  do  S.  Viana  e
Andrea Diogo
Editora: Expressão Popular

O livro conta a história de Win Dan, menino de
quatro anos da etnia Wapichana, que vivia no
cerrado do Planalto Central do Brasil, e queria
salvar  as  “plantas  bebês”,  como  assim
chamava as sementes, que estavam doentes e
não germinavam. Assim, iniciou sua trajetória
junto  à  Mãe  Terra,  à  família  e  aos  grandes
espíritos, com os pajés. Uma narrativa de amor
e esperança em que as tradições ancestrais de
respeito, conhecimento e cuidado da Natureza
podem germinar dentro da infância.
A cuidadosa edição bilíngue é um conto mágico
e  atual  contra  as  sementes  transgênicas,  pelo
direito à infância e à vida.

Boca  da  Noite:  Histórias  que  Moram  em
Mim

Autor: Cristino Wapichana
Ilustrador: Graça Lima
Editora: Zit

Este livro ganhou o 3º lugar do Prêmio Jabuti
e o prêmio de melhor ilustração na FNLIJ, em
2017.  O  texto  cativa  e  as  ilustrações  nos
transportam  para  o  universo  indígena  em
segundos.  A  história  traz  à  tona  tradições
indígenas e a viagem do sonho.
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Tem Tupi na Oca e em Quase Tudo que se
Toca

Autor e ilustrador: Walther Moreira Santos
Editora: Autêntica

É um livro  em rimas.  Sabia  que  as  palavras
“tijuca”, “açaí” e “amapá” são palavras Tupi-
Guarani?  Este  é  um  livro  infantil muito
divertido que brinca com as palavras do nosso
cotidiano de origem indígena e acaba virando
um trava-línguas no final! 

Descobrindo o Xingu

Autor: Marco Hailer
Ilustrações: Juliana Basile
Editora: Carochinha

Você tem um nome? Onde você vive? Como
você vive?  É convidando o pequeno leitor  a
contar sobre sua cultura que começa esse lindo
livro.  Com uma  linguagem bastante  gostosa,
esta  obra  revela  vários  aspectos  de  cada  um
dos  povos  do  Xingu  e  os  hábitos  de  cada
aldeia.

Um dia na aldeia

Autor: Daniel Munduruku
Ilustrações: Mauricio Negro
Editora: Melhoramentos

Da  tribo  Munduruku,  este  livro  conta  com
detalhes  a  história  de  um  menino  que  a  ela
pertence. Desde seu despertar com o raiar do
sol,  passando  pela  caça  por  alimento,  uma
aventura com caçadores, até a hora da história
– sim, índios também têm a hora da história
que  geralmente  falam  de  lendas.  O  livro
também  conta  com  glossário  nas  últimas
páginas, o que dá abrangência ao vocabulário
da obra.
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Sou indígena e sou criança 

Autor: César Obeid
Ilustrações: Taisa Borges
Editora: Moderna

Neste livro, o leitor vai conhecer a história de
uma  criança  indígena  brasileira  que  poderia
pertencer  a  qualquer  povo  ou  falar  qualquer
língua. Vai descobrir que ela faz muitas coisas
que  toda  criança  faz,  mas  com  uma  grande
diferença:  a  criança  indígena  não  perdeu  o
contato com a natureza, não tirou o pé da terra
e  sabe  escutar  os  sinais  da  floresta.  Vamos
aprender um pouco com ela?

Kabá Darebu

Autor: Daniel Munduruku
Ilustrações: Maté
Editora: Moderna

O autor, nativo do povo munduruku cria uma
narrativa que apresenta aos leitores aspectos de
sua  cultura.  Atenciosamente,  as  ilustrações
representam  frutas  e  animais  que,  em  sua
maioria,  nos  são  desconhecidos.  Daniel
Munduruku aborda os costumes e o dia a dia
de  sua  tribo,  descrevendo  tanto  atividades,
como  a  caça  e  os  ritos,  como  também  as
brincadeiras feitas por meninos e meninas de
seu povo. Mostra-nos a relação dos índios para
com a natureza,  com o olhar sensível a cada
elemento. 
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Metade cara, metade máscara

Autora: Eliane Potiguara 

Editora: Global Editora

O livro fala de amor, de relações humanas, paz,
identidade,  histórias  de  vida,  mulher,
ancestralidade e famílias. É uma mensagem para
o  mundo.  Reacende  e  fortalece  o  eu  de  cada
pessoa,  contra  uma  auto-estima  imposta  pelo
consumismo, imediatismo e exclusões social  e
racial ao longo dos séculos. 
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e)  Fazer  comidas  típicas  com os/as  estudantes,  além de  muito  gostoso  pode,  por  exemplo,
promover conhecimentos formais em Matemática (quantidade, fração, outros) pela trabalho com
a receita do prato. É um aspecto muito importante da  cultura indígena que pode ser de maneira
lúdica e interativa muito bem abordado.

f) Sessão de filmes sobre a temática que deverá ser escolhido previamente pelo/a professor/a. 
Seguem algumas sugestões: 

Índios no Brasil - Uma série produzida justamente para inserir a discussão sobre histórias e 
culturas indígenas nas escolas. São 10 programas apresentados pela liderança indígena Ailton 
Krenak, cada um com cerca de 20 minutos.
Apesar de ter sido produzida há 10 anos, a série traz muitas questões atuais.A partir do olhar de 
nove povos indígenas, a série retrata a relação dessas etnias com a natureza, com o sobrenatural e
com a sociedade brasileira. Os programas trazem também depoimentos de não-indígenas, 
especialistas e pessoas comuns.
Assista em:    http://www.videonasaldeias.org.br/2009/indios_no_brasil.php

Pajerama - É uma animação linda, que possibilita refletir sobre a expansão do espaço urbano e o
encontro com a nossa sociedade. Vídeo sem falas que pode ser especialmente interessante para 
crianças, inclusive as indígenas.
Assista em: https://www.youtube.com/watch?v=BFzv0UhHcS0

Das Crianças Ikpeng para o mundo - Um filme super fofo! Crianças Ikpeng apresentam sua 
aldeia, família, brincadeiras, festas e seu cotidiano. É um filme leve e instigante, pois o tempo 
todo elas perguntam para quem está assistindo sobre como é a sua vida, curiosas em conhecer 
crianças de outras culturas.

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=28r1cj0xwEs

2 – O que NÃO fazer nas comemorações em alusão ao “Dia do Índio”

a) Indígena não é fantasia!

Não vestir as crianças de “índios”, com pinturas ou cocares. Quer que tenha pintura nesse dia?
Convide uma pessoa indígena para ir  a sua escola.  Promova uma ação pedagógica que seja
contextualizada, a fim de romper com a naturalização de estereótipos. Existem muitas formas de
valorização da cultura indígena, tais como discussão das diferentes etnias, a contribuição dos
povos  indígenas  para  a  formação  da  nossa  nação  e  as  diferentes  formas  de  vivência  que
experienciam. 

b) Indígena não é selvagem!

Não retrate as pessoas indígenas reduzindo à época da colonização, nus e com arcos e flechas.
Ser indígena não diz respeito ao modo de se vestir, ao local em que se vive ou ao que se pode ou
não possuir. É uma uma questão étnica, humana e independe se a pessoa vive no campo, em
aldeias ou na cidade com toda sua industrialização e contemporaneidade.
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c) Todo dia é dia de indígenas!

Não reduza  toda  a  riqueza  cultural  e  importância  sociocultural  em apenas  um único  dia  ou
alguma atividade estanque. A temática das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura
afro-brasileira e indígena devem perfazer o currículo escolar durante todo o ano letivo, assim
como devem compor o Projeto Político Pedagógico (PPP).  

3 – Referências 

Orientações Pedagógicas – História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena Artigo 26 A da LDB
(2012)  que  balizam  institucional  e  pedagogicamente  o  trabalho  das(os)  professores.  Foram
disponibilizados  para  todas  Coordenações  Regionais  de  Ensino  em  versão  impressa  e  está
acessível em formato digital no link:

http://diversidadeeducadf.blogspot.com.br/2012/12/orientacoes-pedagogicas-historia-e.html 

BRASIL.  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto.  Secretaria  de  Educação  Fundamental.
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998a.

_____.Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Coleção de
livros didáticos do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas: informações para
o professor. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998b. 

Projeto Séculos Indígenas do Brasil:    www.seculosindigenasnobrasil.com
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