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Resumo

O projeto trata da introdução e estudo da temática indígena e infância com   

crianças da educação infantil em uma escola de educação infantil na cidade de 

São Paulo. Desenvolvido através de perguntas/método científico sobre a temática 

indígena à crianças residentes em meio urbano e encaminhado à reflexão 

através da construção de conhecimento nas variadas práticas pedagógicas. 

Desconstruir a concepção estereotipada do indígena brasileiro, como figura 

estática historicamente destituído de seu direito de cidadania  .A importância 

das práticas pedagógicas na construção conjunta  de conhecimento tendo a 

criança como protagonista do aprendizado. O projeto traz importante discussão 

e inovadora contribuição no âmbito da educação e antropologia, destacando o 

grafismo indígena como elemento inicial para a reflexão na  perspectiva das 

diferenças, propiciando às crianças o contato com a diversidade étnica nas 

sociedades indígenas.
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Introdução

Neste Projeto abordo a desconstrução da concepção estereotipada do indío brasileiro presente 

em práticas pedagógicas nas escolas de educação infantil de modo geral, em que o índio é 

citado apenas no mês de Abril e surge como figura estática historicamente, destituído de seus 

direitos, sem discutir suas culturas e identidade.

O Projeto foi realizado com crianças do Infantil I na EMEI Rio Pequeno I, na cidade de São 

Paulo no ano de 2012, no período de maio à setembro. A temática indígena surgiu em 2011 

fruto das leituras e reflexões das professoras no horário de estudo e formação do Projeto 

Estratégico de Ação (PEA), do livro “O Povo Brasileiro” de Darcy Ribeiro.Posteriormente em 

2012, o tema de estudo na citada formação foi “ A Arte e a Cultura Brasileira nas diferentes 

Linguagens da Educação Infantil”.

No início do ano letivo de 2012, houve em reunião pedagógica no coletivo da escola ,o 

levantamento e abordagem de temas e pautas importantes para a construção de conhecimento. 

Entre eles a apresentação e estudo da cultura indígena brasileira foi colocada com dois 

norteadores importantes para compor o estudo: os índios não são iguais e os índios são 

contemporâneos à nós. Após a discussão cada professor deveria conduzir a temática indígena 

de forma a contribuir de fato com a construção de uma nova perspectiva da realidade do índio 

brasileiro.

A partir deste ponto o desafio foi o de propor às crianças pequenas com vivências 

essencialmente urbanas   o contato e a reflexão sobre um tema complexo e distante delas, 

e com as quais tinham conhecimento apenas por cultura infantil, desenhos estereotipados. 

Em sala de aula comecei as crianças, seus interesses e como se relacionavam. Estes aspectos 

são de suma importância para a proposta e desenvolvimento de um projeto. As crianças são 

sujeitos históricos inseridas no mundo participando, classificando-o de forma participativa. 

Percebi que o grupo era coezo , curioso  e comunicativo. A participação dos pais também 

contribuiu para a implantação do projeto. Quando uma mãe de aluna trouxe um casulo 

de borboleta e posteriormente um peixinho e  uma perereca, percebi por parte do grupo o 

interesse biológico destes seres a partir de perguntas referentes a vários aspectos entre eles 

seu habitat e os cuidados para a sobrevivência na mata. A partir do interesse das crianças 



e principalmente da observação e perguntas sobre os desenhos na pele destes e outros 

pequenos insetos(besouros, joaninhas, sapos...), percebi que naquele momento poderia 

introduzir para melhor entendimento o tema: Arte e índios brasileiros., criando assim um 

ambiente de aprendizagem que avançasse no conhecimento acerca do índio, visando também 

desconstruir a idéia cristalizada que os índios são os “protetores da natureza”. Introduzi, neste   

primeiro momento o tema que perpassa o conjunto de estudos e diz respeito à defasagem e aos 

deslizamentos temporais que marcam as maneiras pelas quais o passado indígena tem sido pensado 

ao longo dos últimos cinco séculos e atualmente na educação.

Desta forma partindo da observação das formas e cores dos pequenos animais pude em seguida 

ampliar para a observação que os índios também fazem dos animais próximos à eles e a partir desta 

observação produzem cultura matéria l (  artefatos e linguagens), que se expressam em modificações 

corporias  importantes elementos para o  discernimento das etnias. O estudo .

Diante do curiosidade sobre os animaizinhos e a relação com matas e àrvores, inseri nas conversas 

em grupo a figura do índio. O levantamento de hipóteses construída pelas crianças ampliou a 

discussão de foram mais organizada. Desta forma propus o quadro sistemático com as seguintes 

perguntas: Oque sabemos sobre os índios? O que pesquisamos sobre os índios ?  E oquê 

aprendemos/descobrimos sobre os índios ? Por meio destes questionamentos ao longo do 

processo de pesquisa foi possível apresentar o tema paulatinamente e encaminhá- lo através 

principalmente, das formas desenhadas na pele dos animaizinhos relacionando-os aos 

grafismos indígenas presentes no corpo e na cultura material dos índios. O conhecimento de 

algumas etnias , os desenhos geométricos e a composição artística particular apresentada em 

livros de histórias , mitos e objetos. Lux Vidal em seu livro, “Grafismo Indígena”, aborda 

questões antropológicas do índio brasileiro, através de estudos sobre a linguagem, expressão 

artística e estrutura social destes povos. Trata da formação cultural indígena desde a pré-

história e sua evolução até hoje, salientei a  importância das abordagens antropológicas, 

históricas, sociais, culturais e a experimentação artística concretizando na vivência do 

processo de criação dos grafismos mas agora feito pelas crianças.

O estudo foi possível após planejamento e execução durante alguns meses com a seguinte 

metodologia de projeto pedagógico;

Período de desenvolvimento: Abril á setembro de 2012.

Recursos humanos: Professora, alunos e pais



Recursos materiais: Literatura infantil indígena, vídeos indígenas,argila, papéis diversos, 

EVA, penas, plantas, sementes, tintas industrializadas, urucum, Kit infantil(MAE/USP).

Sequencia didática:

• Montagem do painel/registros a partir do levantamento de hipóteses das crianças.

• Leitura dos livros: : O Menino e o jacaré ; A lenda do Guaraná( cominidade Sateré 

Maué); Kabá Darebu ( comunidade Munduruku), fotos de várias etnias.

• Levantamento e análise das informações sobre diversas comunidades(etnias) pesquisadas, 

registando no painel: ficções,adereços, tipos de moradias, pintura corporal, modificações 

corporais, assim como semelhanças entre os povos estudados.

• Conhecimento da Lenda mandioca, manuseio da planta ( raiz, folhas) e degustação da 

farinha de mandioca.Relacionando a cor da raiz e a lenda.

• Contato com objetos artesanais indígenas: pente, cesto pequeno, anel (Kayapó) e os 

elementos infantis do Kit indígena do MAE/USP.

• Pintura coletiva de rostos : Guarani, txucarramãe e Kayapó.

• Exibição do documentário CECI(PMSP) e filme Tainá.

• Observação de grafismos indígenas em site ,  e  pintura corporal nas crianças com as 

cores e grafismos escolhidos por elas (tinta guache e urucum). 

• Pintura com pincel e guache em papel reproduzindo diferentes grafismos indígenas 

(dentes de peixe, escamoas, folha de palmeiras...)

• Montagem de grafismos nas cestarias  com o EVA

• Escultura em argila de pratos e potes pequenos.

• Brincadeira de “arrancar mandioca” e confecção de Peteca.

• Confecção do TACAPU com sementes .

• Colagens livres com sementes e penas

• Proposta de letramento com lista de palavras indígenas usadas na língua portuguesa.

• Plantio de feijão : registro e observação do Tempo ( ciclo  de crescimento).

• Identidade : nome indígena referente à um atributo ou qualidade . Pesquisa de nomes das 

crianças e motivo de recebe-losConhecimento de que índios podem morar nas cidades, 

com a leitura do Livro: Curumim. Discussão e reconto.

O resultado após estes meses de trabalho intenso, com a temática indígena circulando 

pela escola, e entre as famílias foi muito positivo. O trabalho foi prazeroso para as 

crianças, ppois abordava o imáginário infantil com cores formas variadas, com a 

possibilidade de fazer junto sem receber nada prontao a partir de descobertas e diferentes 



linguagens infantis.

Após concluirmos a pesquisa as crianças em roda de conversa pode conversar sobre o 

tema com mais domínio e fluidez. As respostas das crianças após pesquisa foram

‘Os índios não são iguais”; “as crianças índias não apanham...”; “os índios tem penas 

coloridas pra mostrar quem manda”;” na floresta eles comem tatu, peixes”; “na cidade é 

igual o Curumim”. Em roda de conversa conversavam sobre o estranhamento da pintura 

no corpo todo , nas modificações corporais(índio txucarramãe). Nesta rodas de convers 

colocava que para muitas sociedades também estranhavam as pinturas no rosto da mulher 

não índia, as tatuagens, pircings. Que  a diferença não priveligia nem pode excluir 

ninguém.

Percebi que o olhar sobre o índio foi ampliado . Nas conversas e atividades, ficava claro 

o interesse das crianças sobre os detalhes, pinturas onde o estranhamento dava lugar ao 

reconhecimento enquanto seres humanos que somos. Houve uma aproximação cultural, 

iniciado ainda que de modo modesto, já que infelizmente naquele ano, não tivemos a 

oportunidade de conhecer  membros da comunidade indígena. Possibilitou-se entrar em 

contato com esta cultura e arte, descobrindo juntos elementos culturais importantes e que 

ao contrário do que se tem ensinado na escola, está constante  movimento.

Este projeto repercutiu na escola onde as professoras abordaram o tema sobre outros 

enfoques, propondo dar continuidade a esta perspectiva de inclusão social com intuito de 

melhoria no convívio social.


