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Resumo: 

 

Esta unidade didática tem como objetivo 

realizar uma proposta de intervenção 

pedagógica que fundamente a prática em 

teorias acerca da história do povo Ava-guarani 

em todos os aspectos, com ênfase às 

manifestações culturais, mais especificamente 

o grafismo indígena, promovendo uma 

discussão acerca da diversidade étnica, social 

e cultural como possibilidade no ensino da 

Arte. 

A escolha do estudo sobre a diversidade do 

grupo étnico Ava-Guarani quer por meio do 



ensino da Arte, utilizando pesquisa 

bibliográfica e de campo, eliminar o 

estereótipo do índio impregnado no imaginário 

social, enaltecendo a alteridade, ou seja, a 

concepção que parte do pressuposto básico 

de que todo homem social interage e 

interdepende do outro. A partir da análise e 

mudança de conceitos a respeito da 

perspectiva indígena e sua forma de ver e 

entender o mundo, destacamos o estudo do 

grafismo indígena, através de uma análise 

crítica sobre a forma, as estruturas de 

composição, as técnicas e materiais 

utilizados, estimulando a percepção que deve 

estar presente no olhar dos alunos. A 

pesquisa iconográfica indígena trará 

respostas para entender a origem e formação 

das imagens. 
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1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Consideramos que a escola tem a função de propiciar um ensino-

aprendizagem de qualidade, que valorize o aluno enquanto ser criador. Por isso, o 

estudo da arte oportuniza aos alunos a construção de conhecimentos que interajam 

com a sua emoção, através do pensar, do apreciar e do fazer arte. Aprender se dá 

num processo que mobiliza significados, símbolos, sentimentos e experiências 



culturais do meio em que se vive, das características culturais de cada povo. O 

Brasil é constituído por inúmeras etnias, por isso há a necessidade de buscar nas 

raízes históricas, nos vestígios das culturas, a riqueza de sua contribuição, por meio 

das experiências passadas entre as gerações, um legado rico, porém desconhecido 

pela maioria.  

A presente Produção Didático-pedagógica é resultado de pesquisa 

(bibliográfica e de campo) em torno dos grupos étnicos paranaenses, mais 

especificamente os Ava-Guarani, realizada com base em uma teoria histórico-

cultural, e é apresentado sob forma de discurso expositivo argumentativo, capaz de 

gerar uma prática pedagógica criativa. 

Tem como finalidade abordar as manifestações culturais e expressões 

artísticas do grupo étnico Ava-Guarani, dando ênfase à representação abstrata no 

Grafismo Indígena. 

Tal abordagem se faz necessária, pois há um pensamento equivocado sobre 

os autóctones, ou seja, originários do país em que habitam e cujos ancestrais aí 

sempre habitaram, popularmente denominados índios/indígenas, nomenclatura que 

utilizaremos no corpo desta proposta, de que todos têm as mesmas referências com 

relação à cultura e à arte. Apesar de ser comum entre os indígenas algumas 

expressões artísticas e de ter semelhanças com relação à cultura, cada povo tem 

suas especificidades, que diferem e distinguem cada grupo étnico. 

Desta forma, a problematização que desencadeou o trabalho foi a 

necessidade de encontrar subsídios que auxiliassem a esclarecer o seguinte 

questionamento: Com vistas à análise e à mudança de conceitos a respeito da 

perspectiva indígena e sua forma de ver e entender o mundo, como eliminar, por 

meio do ensino da Arte, o estereótipo do índio impregnado no imaginário social?  

          A partir do questionamento, configurou-se o objetivo geral do trabalho: 

Fundamentar a prática em teorias acerca da história do povo Ava-Guarani em todos 

os aspectos, com ênfase às manifestações culturais, promovendo uma discussão 

acerca da diversidade étnica, social e cultural como possibilidade no ensino da Arte, 

o qual obteve o seguinte desdobramento nos objetivos específicos: 

•  Compreender, respeitar e divulgar a cultura do povo indígena Ava-Guarani, 

destacando o grafismo deste grupo étnico;  

• Perceber a influência indígena na constituição do povo brasileiro em relação aos 

hábitos e costumes inseridos na cultura nacional; 



• Dar ao aluno a possibilidade de vivenciar e experimentar as etapas de construção 

do grafismo indígena de forma a concretizar o estudo e contextualizar a produção 

artística (pintura corporal, pigmentos, cerâmica, cestaria, esculturas em madeira); 

• Entender como os indígenas se organizam e vivem na sociedade atual; 

• Perceber a formação social de um grupo, seus hábitos e sua integração com o 

mundo que o cerca; a relação do homem com o seu habitat, com seu grupo, 

utilizando-se dos recursos de que dispõe para a sua sobrevivência 

O corpus desta pesquisa será constituído de um estudo sobre os índios no 

Paraná: os Kaingang, Xokleng, Guarani e Xetá; suas histórias de contato com o não 

indígena, os problemas sociais oriundos do local onde vivem, os mitos, os costumes, 

a subsistência, a cultura material e a arte principalmente. 

Efetuada a pesquisa de campo, cuja fundamentação teórica se firmará em 

Vidal(2007), Vygotski(1998), Ribeiro(1995), Santos(1996), Freitas(2002), 

Duarte(1991), além da Lei 11.645/2008 (sobre a obrigatoriedade do estudo da  

história e cultura afro-brasileira e indígena), elaboraremos como material de ensino 

uma Unidade Didática. A mesma será aplicada em uma turma de 1º ano do curso de 

Formação de Docentes do Colégio Estadual João Manoel Mondrone, no Município 

de Medianeira-PR, nos dias e horários das aulas de Arte e no contra-turno, de julho 

a novembro de 2015, conforme cronograma do Projeto de Intervenção, e previsto no 

calendário escolar. 

  

O texto desta proposta está assim organizado: 

ESTÉTICA DO COTIDIANO 

A educação estética, no sentido da interculturalidade, especificamente a 

estética do cotidiano, tem sido apontada como um campo constituição de novos 

sujeitos sociais. A investigação leva em consideração os sujeitos e propõe expor, a 

partir do estudo da arte e cultura indígena. 

Segundo a antropóloga Lúcia Hussak van Velthem, em seu livro “O Belo é a 

Fera”, para os índios arte e estética são indissociáveis da significação de mundo, 

estando presente nos mais simples objetos utilitários e também nas pinturas  

utilizadas em ritos, fazendo referência principalmente a elementos da cosmologia ou 

seres sobrenaturais.  

 

 



A RELAÇÃO ENTRE ARTE E CULTURA 

Petinati e Tizzo (2012) enfatizam que a linguagem é um produto das 

comunidades humanas e que a socialização/educação do indivíduo se dá pelo 

código linguístico da comunidade em que se vive, pela sua compreensão e seus 

significados. Com ele o indivíduo se entende no mundo, pela cultura vivida. Cultura 

significa que um grupo tem características próprias, um “jeito de ser” forma a 

personalidade cultural de um grupo social, e define-lhe os traços culturais comuns a 

todos. Pelo mecanismo da endoculturação as pessoas interiorizam o estilo cultural 

de vida. 

Deste modo, conforme Duarte (1991), a arte se manifestou desde os 

primórdios da vida do homem, ligadas às crenças religiosas das primeiras 

civilizações. Arte e religião eram inseparáveis, através delas a imaginação humana 

se tornava concreta, se aperfeiçoava ao produzir imagens em ações e gravá-las em 

inscrições rupestres. Foi o primeiro passo da criação da arte e da linguagem. O 

homem passou a construir símbolos que significavam o objeto ausente por uma 

linguagem, ou seja, um código simbólico. Mas, a arte e suas formas não podem ser 

consideradas símbolos como as palavras, pois não possuem convenções. A arte 

exprime sentidos explorando seu pólo expressivo, cria imagens que se dirigem aos 

sentimentos. O artista não apresenta um significado conceitual, ele apresenta os 

sentimentos de forma harmônica.  

Para chegar às considerações acima referidas, o autor faz a distinção dos 

conceitos de comunicação e expressão como processos sociais em que se dá o 

inter-relacionamento humano. Comunicar se refere à transmissão de significados 

explícitos, reduzindo a um mínimo as conotações. Já a expressão diz respeito à 

manifestação de sentimentos, através de diferentes sinais ou signos. O autor 

assevera que esses conceitos não são estanques. Eles se completam, visto que 

quando se comunica algo se expressa certos sentimentos. 

Ainda de acordo com Duarte (1991), pelo ato criador se opera a imaginação, 

capacidade fundamental do homem e que vai além dos limites do imediatismo, do 

presente e da materialidade das coisas. O ato criador além de mobilizar a razão, a 

esfera lógica através dos símbolos linguísticos e matemáticos, apoia-se na vivência 

dos sentimentos. Ele se caracteriza por ser um ato de rebeldia na medida em que 

nega o pré- estabelecido, o existente e propõe algo novo. 

O teórico acrescenta ainda que o expectador de uma obra de arte passa 



pela experiência estética, que é a de apreciar o belo. A beleza está na relação da 

consciência do sujeito, o apreciador da arte, e o objeto de arte despojada de 

conceitos linguísticos. A apreciação estética flui como uma corrente de sentimentos 

voltados para a harmonia de formas e ritmos. Na arte contemporânea não há o rigor 

na supremacia técnica e não existe um compromisso com o “belo” (grifo do autor), 

dentro dos padrões estabelecidos em períodos anteriores. 

Para Brandão (2002), a cultura diz respeito à multiplicidade de formas de 

existir da humanidade como um todo, ou seja, como produto coletivo da vida 

humana, ao mesmo tempo de cada povo, nação sociedade e grupos humanos. Há 

uma lógica interna em cada realidade cultural, a qual se deve procurar conhecer 

para que façam sentido as suas práticas, costumes, concepções e as 

transformações pelas quais passam. 

Santos (1996) acrescenta: 

 

É grande a variedade de procedimentos culturais conforme os contextos em 
que são produzidos. Porém, no caso das culturas dos povos e nações que 
habitaram as terras da América Latina, e no caso o Brasil, antes da conquista 
européia, foram tratadas como um mundo à parte das culturas nacionais que 
se desenvolveram. Sua importância para essas culturas nacionais só costuma 
ser reconhecida na medida em que contribuem para esta última, em que 
fornecem elementos e características que dão a elas caráter particular, tais 
como comidas, nomes, roupas, lendas etc. (SANTOS, 1996, p. 71). 

 

Levando em conta as considerações dos autores, entendemos que a 

manutenção de uma identidade cultural está intimamente relacionada ao campo do 

saber, “[...] de registrar e preservar os elementos culturais que não têm garantias de 

permanência, fica clara a necessidade de garantir a memória social preservando o 

que foi significativo dentro do vasto repertório do Patrimônio Cultural sempre foi uma 

preocupação de historiadores, arqueólogos, antropólogos e outros profissionais”. 

(LEMOS, 1987).  

De acordo com Lemos (1987), citando Andrade,(1936), o Patrimônio Artístico 

Nacional são: 

 

“[...] todas as obras de arte pura ou de arte aplicada, popular ou erudita, 
nacional ou estrangeira” Além disso, agrupava a arte em oito categorias: Arte 
arqueológica; Arte ameríndia; Arte popular; Arte histórica; Arte erudita 
nacional; Arte erudita estrangeira; Artes aplicadas nacionais e Artes aplicadas 
estrangeiras. Quanto às artes arqueológicas e ameríndias diz que delas 
fazem parte objetos, como fetiches, instrumentos de caça, de pesca, da 



agricultura, domésticos, indumentária, jazidas funerárias, sambaquis, 
inscrições rupestres, elementos da paisagem, do meio ambiente, os 
vocabulários, cantos, lendas, magias, medicina, culinária etc. (LEMOS, 1987, 
p. 37) 

 

O teórico acrescenta que a preocupação com a conservação do patrimônio 

cultural e ambiental no mundo cresceu ao longo do tempo e motivou muitos 

congressos, que proliferaram a partir do início da década de 1970, quando no Brasil 

emanou o célebre “Compromisso de Brasília”, assinado pelo Ministério da Educação 

e Cultura da época, em cujas decisões destacam-se: 

  

Sendo o culto do passado elemento básico da formação da consciência 
nacional, deverão ser incluídos nos currículos escolares de nível primário, 
médio e superior, matérias que versem o conhecimento do acervo histórico e 
artístico das jazidas arqueológicas e pré-históricas, das riquezas naturais e de 
cultura popular. (LEMOS, 1987, p. 91) 

  

Observamos nas colocações do teórico o reconhecimento da importância do 

acervo histórico e artístico como objetos do conhecimento. 

Nesse sentido, Zamboni (2001, p.23), acrescenta: “[...] a arte não é apenas 

um conhecimento por si só, mas também pode constituir-se num importante veículo 

para outros tipos de conhecimento humano, já que extraímos dela uma 

compreensão da expressão humana e de seus valores”. O autor entende que a 

expressão artística transmite mensagens de natureza bastante ampla, são faces do 

conhecimento que se ajustam e se completam sem que uma suplante a outra. 

Quanto às culturas consideradas “primitivas” e as “civilizadas” (grifo nosso), 

Duarte (1981) afirma que nas sociedades primitivas há a transmissão direta do 

saber, de maneira informal, pelo contato diário e vivencial entre adultos e crianças. 

Aprende-se pela experiência. Nas civilizadas ou letradas não existe uniformidade 

cultural, mas formas diferentes de culturas, que, por vezes, são conflitantes, e 

formam as subculturas. Também o autor lembra que as sociedades atuais passaram 

por profundas e radicais transformações sociais, políticas e econômicas resultando 

em uma divisão do saber entre as classes dominantes e dominadas e criaram-se 

escolas. 

CULTURA GUARANI 

As populações Guarani contemporâneas vivem em pequenas aldeias. Suas 

principais atividades econômicas são a confecção e a venda de artesanato: cestaria 



com taquara e cipó, esculturas de madeira e colares com sementes nativas. Os 

Indígenas Guarani possuem cultura milenar, baseada em sua ancestralidade 

histórica, política e organizativa: sua visão de mundo, sua cosmologia e seu jeito de 

ser, são dotados de extrema espiritualidade, preservam a Língua Guarani até os dias 

de hoje, apesar de sofrer milhares de pressões políticas, econômicas e ético-

culturais. 

São chamados povos, pois sua ampla população encontra-se dividida em 

diversos sub-grupos étnicos, entre eles: M’bya, Ñandeva, Kaiowa e Ava. Cada um 

destes sub-grupos possui especificidades dialetais, culturais e cosmológicas, 

diferenciando, assim, sua forma de ser Guarani, das demais. Utilizam a agricultura 

de subsistência(mel do mato, palmito, mandioca, milho e feijão), e coleta raízes, 

ervas e frutos silvestres e o plantio de suas sementes tradicionais. 

Utilizam com muita ênfase, a prática da medicina tradicional e a valorização 

dos cânticos e dos pajés. Grande parte dos rituais realizados pelos diversos grupos 

indígenas do Brasil pode ser classificada como ritos de passagem. Os ritos de 

passagem são cerimônias que marcam a mudança de um indivíduo ou de um grupo 

de uma situação social para outra. Como, por exemplo, aqueles relacionados à 

mudança das estações, os ritos de iniciação, aos ritos matrimoniais, aos funerais e 

outros, como a gestação, o nascimento e o batizado. 

 

TERRA INDÍGENA  AVA-GUARANI DO OCOI 

A comunidade Indígena Ava-Guarani do Ocoi vive atualmente numa pequena 

faixa de terras remanescente de Mata Atlântica. Caracteriza-se por um espaço 

territorial e ambiental respectivamente ínfimo e inapropriado para as necessidades 

de subsistência dessa população. O terreno tem a forma de um “V”. Possui em 

média apenas 238 metros de largura, tanto de um lado, como de outro dos “braços 

do V” contando-se da beira do lago, passando pela Terra Indígena até o início das 

terras dos colonos lindeiros. Observando-se a localização deste “V” no seu interior, 

apresenta-se um braço do lago que faz parte da represa maior, geradora das águas 

da Usina hidrelétrica de Itaipu. As bordas externas deste “V” são ocupadas tanto de 

um lado como de outro da área, por colonos lindeiros, estando a população 

completamente cercada em todo o perímetro da área. No que se refere a questão 

ambiental, esta área é imprópria para ocupação de qualquer população, pois as 



margens do lago devem ser protegidas contra possível assoreamento, o que põe em 

risco a vida da população indígena ali residente. Por essas razões a área é 

considerada oficialmente também como Área de Preservação Permanente /APP, de 

responsabilidade estadual do Instituto Ambiental do Paraná/IAP. Como os Guarani 

foram indevidamente assentados ali, passou a ser também Terra Indígena. Assim as 

duas áreas encontram-se sobrepostas.  

Único local onde ocorre habitação de população humana a beira do lago 

inteiro da represa da Usina Hirelétrica de Itaipu é esta Terra Indígena. Este é o único 

local do estado do Paraná onde existe o problema de epidemia de malária. 

Atualmente, segundo Itaipu, a doença está sob controle. Segundo a FUNASA o 

controle está sendo feito através de borrifação periódica. O produto é tóxico, 

borrifado na água e margens do lago, o controle, portanto, se dá com mais 

contaminação da área (terras e águas) seres humanos e animais. Os Guarani não 

podem se afastar dali, pois não há espaço físico para tanto. 

 

Material Didático 

 

Plano de Trabalho Docente: Carga Horária Prevista: 32 horas/aula 

 

1ª ETAPA:  Apresentação do Projeto 

 

Tempo Previsto: 2 hora/aula 

 

Objetivo: Oportunizar ao aluno colocar-se como sujeito ativo e transformador do seu 

próprio processo de ensino/aprendizagem, tornando-o ciente do que será abordado 

e do que esperamos do aluno ao final da aplicação do projeto sendo o registro uma 

prática fundamental e necessária durante todo esse processo. 

Para iniciar será aplicado um questionário aos alunos para discussão. 

• O que você conhece sobre os índios do Brasil? 

• Onde eles moram? Como vivem? 

• Você conhece palavras de origem indígena? Quais? 

• Você tem alguma descendência indígena? 

• Perto de onde você mora há alguma reserva indígena? 



2ª ETAPA: Conhecer para Valorizar 

 

Tempo Previsto: 6 horas/aulas 

Objetivo: Conhecer a cultura indígena e sua influência na cultura brasileira, em 

relação aos hábitos e costumes inseridos no nosso cotidiano (culinária, palavras, 

costumes como dormir na rede e tomar banho todos os dias). Como vivem as 

comunidades indígenas atualmente e seus projetos. 

Atividades: Leitura e interpretação do texto: Ritos corporais entre os nacirema 

de : Horace Miner. 

Na data em homenagem aos primeiros habitantes do Brasil, uma série de 

estereótipos e preconceitos costuma invadir a sala de aula. Neste texto 

observaremos como evitá-los, além de algumas propostas de especialistas de quais 

conteúdos trabalhar.  Texto: O que (não) fazer no Dia do Índio, Por: Ricardo 

Ampudia (gestaoescolar@fvc.org.br). 

Propor uma pesquisa em grupos sobre os Kaingang, Xetá, Guarani, e 

Xokleng no Paraná, considerando: História de contato, mitologias e rituais, 

subsistência, arte e cultura material, artesanato e mudanças ocorridas na arte e 

cultura. Na sequência, os trabalhos serão apresentados para a turma, utilizando 

imagens, vídeos, músicas, danças, cartazes, objetos, instrumentos, enfim, tudo o 

que estiver ao alcance no sentido de enriquecer o trabalho. 

 

 Assistir ao vídeo: A história e a cultura indígena brasileira (7 min) 

http://youtu.be/OsgA6Dt-OCM    

Assistir ao vídeo: Povos Indígenas: Conhecer para valorizar (25 min) 

http://youtu.be/MwMEuK-DfEw   

Filme: Pagerama por sócio ambiental 

http://youtu.be/BFzv0UhHcS0 

Vídeo: Xetá. (20 min e 40 seg) https://youtu.be/_aUyib-tAlo 

 

A herança dos povos indígenas foi decisiva para que o Brasil se tornasse o 

país multicultural que é hoje. 



Primeiros habitantes do território brasileiro, os índios se dividem em diversos 

povos de hábitos, costumes e línguas diferentes. Cada etnia possui sua cultura, 

religião, crenças e conhecimentos específicos. A diversidade cultural presente 

entre as culturas indígenas brasileiras é proporcional à existente hoje em todo o 

Brasil. 

Apesar da colonização européia ter praticamente destruído a população 

indígena física e culturalmente, a cultura e os conhecimentos desse povo 

acabaram por influenciar parcialmente a língua, a culinária, o folclore e o uso de 

objetos, como as redes de descanso, no Brasil. No período colonial, o principal 

destaque foi a influência indígena na chamada língua geral, uma língua derivada 

do Tupi-Guarani que serviu de língua franca no interior do Brasil até meados do 

século XVIII. Atualmente pode-se ver a herança indígena no folclore das regiões 

do interior do Brasil, com os seres fantásticos como o curupira, e na culinária com 

a mandioca, a erva-mate os pratos típicos como o pirão. 

Segundo Chang Whan, pesquisadora e curadora do Museu do Índio do Rio de 

Janeiro, embora nós tenhamos o costume de separar a cultura indígena da cultura 

brasileira, essa dissociação não está correta. “A cultura brasileira resulta da 

conjunção de muitas influências culturais, inclusive temos todas essas contribuições 

dos índios, com a influência na toponímia (nome dos lugares), na onomástica 

(nomes próprios), na culinária e no tratamento de saúde utilizando as ervas 

medicinais. Portanto, não devemos fazer essa dissociação”, explica. 

       3ª ETAPA:  Música e Dança, Mitos e Lendas Indígenas 

Tempo Previsto: 8 horas/aulas 

Objetivo: Conhecer mitos, lendas e canções indígenas e seus significados, 

sensibilizando os alunos e aprimorando seu olhar, levando-os a uma compreensão 

mais crítica e sensível do mundo em que vivem. Mostrar que em cada cultura o 

mundo cosmológico ajuda a compreender e dar sentido aos fatos e eventos da vida. 

Reconhecer a importância da sabedoria indígena nos seus mitos, lendas e canções, 

para a cultura nacional. 



Atividades a serem desenvolvidas: Trabalho em grupo, sendo que os alunos 

utilizarão os contos e encantos dos 4 cantos do mundo – CD Nos Campos do 

Paiquerê – Por Cléo Busatto.  

A lenda indígena do Uakti é um texto literário dos índios Tukano da Amazônia 

que fala do Uakti um ser mitológico, que vivia às margens do Rio Negro – yanu – em 

Tupi antigo (águas negras).(www.recantodasletras.com.br/cronicas/492408). 

 Posteriormente, os mesmos farão de forma narrativa, a produção de textos 

ilustrados de um mito ou lenda indígena e finalizando com encenação da narrativa, 

utilizando figurino, cenário e sonoplastia. Ou então: um dos componentes irá contar 

a história usando as técnicas de contação de histórias e os colegas farão a 

interpretação, pode ser produzido também stop motiom, narrando um mito indígena. 

No decorrer das aulas os alunos terão tempo para organizar e ensaiar a 

apresentação.  

Outra atividade: Assistir ao DVD Tradição Guarani – Sustentabilidade das 

comunidades indígenas. Os alunos irão conhecer cânticos da cultura Guarani no 

Paraná, juntamente com as respectivas traduções, para entender o significado. 

Também ouviremos o CD: Canções do Brasil – Palavra Cantada. As letras 

são em português, porém expressam o conhecimento das culturas indígenas no 

Brasil. A partir disto, cada grupo irá cantar e dançar uma destas canções,  conforme 

a tradição indígena, utilizando instrumentos musicais de origem indígena. Obs.: 

podem ser confeccionados com material alternativo (pau-de-chuva, maracá, caxixi, 

entre outros). 

Ouviremos composições do repertório nacional como: Um Índio interpretada 

por Caetano Veloso, Índia interpretada por Roberto Carlos, Cara de Índio 

interpretada por Djavan. O CD de Marlui Miranda é uma opção interessante, pois ela 

reestiliza canções indígenas e podem ser usadas nas encenações das lendas 

indígenas. 

As lendas indígenas são histórias fantásticas cheias de mistério sobrenatural, 

ligadas à feitiçaria e à magia. 

Nas nações indígenas essas histórias são muito importantes, possuem o 

poder de educar os índios jovens. Algumas dessas histórias foram criadas a partir de 

fatos verídicos, acontecidos nas regiões onde viveram seus heróis antepassados, 

que se sobressaíram dentre os membros de sua tribo, pelo poder, beleza, bondade, 



caridade, ou outros feitos, e tornaram-se encantados. 

Outras referem-se à flora e fauna da região, pois segundo suas crenças, tanto 

as plantas como os animais, os rios, os igarapés, os lagos, as cachoeiras e o mar, 

possuem os seus protetores que exigem respeito e inspiram temor.  

De uma forma geral, em todas as culturas, os mitos e as lendas surgem como 

formas que o homem encontrou para compreender e dar sentido aos fatos e eventos 

da vida e do mundo. Muitos mitos explicam a origem das coisas, como certos 

alimentos; práticas culturais, como a agricultura, e fenômenos naturais, como o 

trovão e os eclipses. O contato dos povos indígenas com comunidades próximas 

tornou algumas destas lendas conhecidas, de modo que foram absorvidas pela 

cultura regional brasileira, como a lenda amazônica do boto cor-de-rosa, que gosta 

de seduzir e namorar as moças incautas às margens dos igarapés. Outras lendas 

são específicas de cada tribo. É o que explica a pesquisadora e curadora do Museu 

do Índio do Rio de Janeiro, Chang Whang: 

"Geralmente cada povo indígena tem seus mitos de origem, de como 
seu povo veio a ser. São os mitos cosmogônicos. Esses mitos, 
transmitidos oralmente, de geração a geração, são muito importantes 
na formação do indivíduo social, pois fornecem coesão simbólica à 
percepção do indivíduo como parte de um corpo social, reforçando sua 
identidade étnica. Desde tempos imemoriais, os mitos descrevem 
eventos que se dão no mundo indígena, e a floresta é o elemento 
concreto, visível e tangível desse mundo". 

 

A música e a dança estão freqüentemente associadas na cultura indígena, 

variando de tribo para tribo. Em muitas sociedades indígenas a importância que a 

musica tem na representação de ritos e mitos é muito grande. Cada tribo tem seus 

próprios instrumentos, havendo também os instrumentos que são utilizados em 

diferentes tribos no entanto de diferentes formas como é o caso do maracá ou 

chocalho, onde em determinadas sociedades indígenas como a dos Uaupés o uso 

do mesmo acontece em cerimonias religiosas, já outras tribos como a dos Timbiras é 

utilizado para marcar ritmo junto a um cântico por exemplo. A dança junto aos 

indígenas se difere da nossa por não dançarem em pares, a não ser por poucas 

exceções como acontece no alto Xingú. A dança pode ser realizada por um único 

indivíduo ou por grupos. 

O índio dança para celebrar atos, fatos e feitos relativos à vida e aos  

costumes. Dançam enquanto preparam a guerra; quando voltam dela; para celebrar 



um cacique, safras, o amadurecimento de frutas, uma boa pescaria; para assinalar a 

puberdade de adolescentes ou homenagear os mortos em rituais fúnebres; espantar 

doenças, epidemias e outros flagelos. 

Cada etnia indígena possuí crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, 

todas as etnias acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. 

Para estes deuses e espíritos, fazem rituais, cerimônias e festas. O pajé é o 

responsável por transmitir estes conhecimentos aos habitantes do grupo étnico.  

A importância do canto e da dança, em vários momentos são, além, de uma 

caminho para sobrevivência, um verdadeiro reencontro com os ancestrais. O mito de 

criação do mundo Guarani coloca a responsabilidade dos xamãs em conduzir o 

grupo, de promover a manutenção dos cantos, das danças e da sonoridade dos 

instrumentos musicais é grande, sem os quais a Terra será destruída. 

 

4ª ETAPA: A arte indígena 

 

Tempo Previsto: 6 horas/aulas 

 

Objetivos: Comparar os processos criativos na produção do artesanato e artefatos 

indígenas, os alunos deverão produzir trabalhos artísticos utilizando o trançado, a 

tecelagem ,a arte plumária, máscaras de apapatáis, esculturas, os adornos como 

colares, etc.   

Atividades: Os alunos assistirão o vídeo: 

http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br/Conteudo.aspx?MateriaID=9&tipo=Videos  

(12 min).  

O vídeo mostra a diversidade da produção cultural dos povos indígenas 

brasileiros, ressaltando a importância da cultura indígena para a sua identidade. 

Com inserções de diversos povos indígenas, procura estabelecer a relação entre 

arte e artefato, entre arte indígena e as cosmologias. 

Também será assistido o video: 

“Índios Kuikuro preservam tradições com o uso da tecnologia”  

http://br.youtube.com/watch?v=fJvkItqA7HU. (8:22 min) 

Música: Todo mundo fala língua de Indio, por tvcocoricó 

http://youtu.be/1EMo-MeIKzQ  



 

PRODUÇÃO DA  ARTE INDÍGENA 

 

 Após assistirmos os vídeos e dialogarmos, iremos produzir a arte indígena. 

Serão divididos grupos e cada grupo orientado pela professora irá produzir um tipo 

de arte dos quais destacamos: 

• Trançado com papel observando os padrões geométricos previamente 

elaborados. Estudo da etnomatemática a partir do trançado. Para 

pensar: Será que entre seus amigos e parentes há alguém que saiba 

trançar, fazer crochê ou usar um tear? Confecção de objeto de 

cerâmica, telha, conforme tradição indígena e decorar com grafismos. 

• Confecção de adornos como: colares, pulseiras (papel enroladinho 

formando as “contas” e cocares utilizando materiais alternativos ou se 

conseguirem penas ou plumas. 

• Esculturas de animais com madeira macia. 

• Máscaras de Apapatais, representando os espíritos que são devolvidos 

à natureza. 

 

Após a produção dos trabalhos, serão apresentados na sala, explicando 

como aconteceu o processo criativo e a técnica utilizada e expostos para 

apreciação. 

A Antropóloga Lúcia Hussak van Velthem estuda arte e estética indígena e 

aborda em seu livro "O Belo é a Fera", a concepção cosmológica e outras fontes 

inspiradoras dos wayana.  

Para os índios wayana, arte e estética são indissociáveis da significação de 

mundo, estando presente nos mais simples objetos utilitários e também nas pinturas 

e plumárias utilizadas em ritos, fazendo referência principalmente a elementos da 

cosmologia ou seres sobrenaturais.  

Segundo Lúcia Hussak van Velthem (2003), pela concepção cosmológica dos 

wayana, todos os elementos do universo são decorados desde a criação. Para eles, 

o ser humano é o único com capacidade de se decorar da forma que quiser em 

momentos cotidianos e para momentos de culto. "Essa capacidade dá sentido de 

humanidade às coisas". 



A fonte de inspiração para a estética, segundo a antropóloga, vem da 

sobrenaturalidade e do outro. Grande parte dos elementos representados fazem 

referência a seres antropomorfos, serpentes ou jaguares. Outra concepção faz 

referência aos inimigos. "É a autoridade que reproduzem para si em seus corpos e 

em seus objetos. Quanto maior a distância com o que está sendo representado, 

mais belo. Os seres humanos precisam ser embelezados para se oporem às 

entidades sobrenaturais e confirmarem, por esse meio, a sua condição humana", 

destaca. 

Para exemplificar, Lúcia fala sobre uma espécie de cobra sobrenatural na , 

qual os wayana acreditam e que tem vários grafismos ao longo da pele. "Quando 

eles reproduzem parte desse grafismo, não ocorre metamorfose. Os malefícios da 

cobra não são transmitidos, mas se em algum momento eles forem reproduzidos por 

inteiro, vai ocorrer a metamorfose. Para eles, então, não interessa fazer essa 

reprodução no cotidiano, só em momento de rituais", descreve. 

Um desses momentos de metamorfose se dá em ritos de passagem, quando 

ocorrem "acontecimentos multisensoriais" na forma, com o uso de máscaras; 

movimento com a dança; som com a flauta, considerada a voz do sobrenatural; e 

cheiro, que exala da entrecasca da qual a própria máscara é feita. "Esses ritos de 

passagem marcam a metamorfose do ser humano. Não podemos dizer que ocorre 

uma catarse, mas marcam uma espécie de reinstauração dos tempos primevos, 

anulando espaço e tempo contemporâneos", revela.  

Auto-estima - Mas não são só nos rituais que os elementos estéticos 

aparecem. Em cada objeto do cotidiano, da cestaria à cerâmica, até na preparação 

dos beijus, por exemplo, os grafismos repletos de significados estão lá. "Os wayana 

dizem que nada foi criado por eles, tudo é copiado do universo", diz. Nas pinturas 

corporais também existe o que ela chama de unidades mínimas de representação 

dos três domínios da criação. Nas pinturas sempre há uma parte uniforme feita em 

urucum, representando a identidade humana; os pontilhados, como pintas de uma 

onça, identificando a natureza; e o listrado, alusão ao arco-íris. Para eles, uma cobra 

que se levanta, e por isso as listras identificam o ser sobrenatural". 

A antropóloga chama atenção também para a categoria de objetos 

valorizados. É que para ao wayana, cada objeto deve ter uma finalidade única. Se é 

aproveitada para vários fins, então tem uma força menor. "Cada objeto feito pelos 

wayana tem que estar pronto para uma função, adequando conteúdo e continente. 



Um cesto para carregar batata doce só é valorizado quando está com batata doce. 

Isso é uma forma de valorizar a si, a sua cultura e sua produção. Significa que eles 

sabem que não estão sozinhos, e por isso se voltam para a auto-valorização, auto-

estima". 

 

 5ª ETAPA: Artistas que trabalham com o tema indígena 

 

 Tempo Previsto: 5 horas/aulas 

 

Objetivo: Fazer um contraponto de como o índio era visto no início da colonização e 

como hoje ele é representado pelos artistas. Quais são os processos desenvolvidos 

pelos artistas e como o aluno irá representar o índio após os estudos realizados. 

Atividades: Análise de obras dos seguintes artistas -  Acadêmicos: Albert Eckhout, 

Jean Baptiste Debret, Victor Meirelles, Johan Moritz Rugendas. 

Contemporâneos: Francisco Bernard, Elvis da Silva, Miguel Hachen  

Produção de obras de arte pelos alunos, utilizando os conhecimentos já adquiridos 

no decorrer dos trabalhos realizados como: elementos formais, composição, 

processo criativo, momento histórico, poética da obra.    

  A escola, ao longo da história do Brasil, tem cristalizado determinadas 

representações imagéticas sobre os índios no imaginário das pessoas. Mais do que 

seres reais, indígenas acabam sendo percebidos equivocadamente, como figuras 

romantizadas ou mesmo lendárias. Sua imagem real, a de seres humanos vivos, 

detentores de cultura própria, acaba sendo excluída, ou pelo menos esmaecida, na 

sociedade e na cultura brasileiras. Contudo, os índios e sua cultura permeiam 

completamente o cotidiano de todos nós. Através da fruição das obras de arte, 

busca-se refletir sobre formas de estabelecer relações no contexto histórico, bem 

como a experiência estética adquirida nas aulas de arte, tendo como referenciais 

artísticos obras de arte que possuem características ligadas à temática indígena em 

diferentes momentos históricos, explorando as características compositivas das 

obras apresentadas. As obras procuram mostrar os motivos para essa contradição: o 

tanto que temos a ver com os índios e nossa ausência de percepção dessa 

realidade. Acreditando no papel da escola como importante polo de difusão cultural, 

buscaremos informações, análises e reflexões sobre inquietações recorrentes, a 

respeito deste tema.  



 

6ª ETAPA: Pintura corporal e grafismos indígenas 

 

Tempo previsto: 5 horas/aula 

 

Objetivo: Identificar a pintura e seus significados na cultura indígena. Produção de 

pigmentos utilizando: urucum, jenipapo, calcário. 

Atividades que serão desenvolvidas: Apresentação do Vídeo: grafismos indígenas – 

Brasil. Confecção de uma caneta de bambu para produzir os grafismos, utilizando 

pigmentos explorados a partir de experimentações com sementes, terras 

ferruginosas, urucum, jenipapo, calcário, etc. 

Desenho de um corpo humano, em tamanho natural no papel, onde cada dupla de 

alunos irá representar seus grafismos inspirados em peles de animais ou 

representações simbólicas. 

Desenho de grafismos indígenas no braço, nas mãos ou no rosto, utilizando os 

pigmentos pesquisados. Será registrado por fotografia. 

 Para encerrar será realizada uma exposição dos objetos produzidos e 

apresentação de contos e canções indígenas na mostra cultural, organizada pela 

equipe multidisciplinar da escola, a qual será apreciada pela comunidade escolar e 

pelos alunos. 

 

 Ao contrário do que muitos pensam, a pintura corporal indígena tem seus 

significados e suas funções sociais estabelecidas na tribo onde é feita. 

 A pintura corporal para os índios tem sentidos diversos, não somente na 

vaidade, ou na busca pela estética perfeita, mas pelos valores que são considerados 

e transmitidos através desta arte. Entre muitas etnias a pintura corporal é utilizada 

como uma forma de distinguir a divisão interna dentro de uma determinada 

sociedade indígena, como uma forma de indicar os grupos sociais nela existentes, 

embora exista etnias que utilizam a pintura corporal segundo suas preferências. Os 

materiais utilizados normalmente são tintas como o urucum que produz o vermelho, 

o jenipapo da qual se adquire uma coloração azul marinho quase preto, o pó de 

carvão que é utilizado no corpo sobre uma camada de suco de pau-de-leite, e o 

calcário da qual se extrai a cor branca.  



 Os índios pintam seu corpo, sua cerâmica e seus tecidos com um estilo que 

podemos chamar "abstrato". Observam a natureza e a representam de forma 

geométrica, ao contrário do que se pensa, não devemos chamá-la de primitiva, pois 

partem do elemento natural para geometrizá-lo.  

 Há algumas décadas, estudiosos perceberam que o grafismo dos povos 

indígenas ultrapassa o desejo da beleza, trata-se sim, de um código de comunicação 

complexo, que exprime a concepção que um grupo indígena tem sobre um indivíduo 

e suas relações com os outros índios, com os espíritos, com o meio onde vive... 

 Embora os europeus dissessem que os índios andavam nus, nada mais 

estranho para estes que tal idéia. Não precisavam cobrir o corpo, mas as pinturas 

corporais funcionavam como um código social: cada uma delas indicava uma 

situação específica (guerra, nascimento de filhos, ritos, luto etc.). Para os que 

conheciam o código, a pintura informava mais sobre seu estado que as roupas 

européias. Além disso, também facilitava a comunicação entre tribos que não 

falavam a mesma língua. Isto porque os índios não se pintavam aleatoriamente, mas 

usavam motivos baseados na natureza. Padrões como a espinha de peixe, a casca 

de jabuti, os rastros da cobra, do veado e da onça eram comuns a muitas tribos. 

 "Por quê você pinta seu corpo ?" - perguntou um missionário europeu a um 

índio. 

 "E você ? Por quê não se pinta ? Quer se parecer com os bichos ?" - 

respondeu o índio. 

 Esse é um diálogo real, acontecido no século XVIII e registrado pela história. 

O indígena deu um dos significados, talvez o mais básico, de suas pinturas: 

diferenciar-se de outros seres da Natureza. O índio pode se pintar quando quiser. 

Nenhum outro animal consegue modificar sua aparência, usando meios que não o 

próprio corpo, apenas pelo desejo de se embelezar, ou se destacar dos demais. 

 Em resumo: quando o índio pinta seu próprio corpo, ele demarca seu lugar 

dentro de seu mundo. E o faz com rara beleza. O antropólogo Darcy Ribeiro 

escreveu que o corpo humano é "a tela onde os índios mais pintam e aquela que 

pintam com mais primor". 

 Para certas etnias, os grafismos possuem uma outra função: indicar se o 

indivíduo pertence a um determinado grupo dentro da sociedade indígena. 

  Alguns povos indígenas dividem suas aldeias em duas metades. Qualquer 

índio desses povos pertence a uma metade ou à outra, e fazer parte de cada uma 



dessas metades implica em direitos e deveres específicos. Os índios Xerente que 

vivem no norte do estado do Tocantins são um exemplo. Eles dividem sua sociedade 

nas metades Sdakrã, identificada com a Lua; e metade Siptato, identificada com o 

Sol. Cada metade possui um grafismo específico: os índios Sdakrã pintam o corpo 

sempre com traços horizontais, enquanto os índios da metade Siptato usam apenas 

os traços verticais. Cada uma dessas metades é dividida em vários clãs diferentes e 

para cada clã há também um padrão de grafismo exclusivo: traços finos, traços 

grossos, círculos, etc... Isso significa que um Xerente, ao pintar o próprio corpo, 

identifica-se perante os outros membros de sua comunidade. 

 Os índios Kadiwéu, do Mato Grosso do Sul, também utilizavam os grafismos 

de seu povo como identificações internas em sua sociedade. São desenhos tão 

elaborados, que chamaram a atenção de vários pesquisadores. Até o início do 

século XX, os grafismos eram tatuados no corpo. Hoje em dia são pintados com o 

suco do jenipapo principalmente nas celebrações. Os padrões usados na pintura 

corporal são utilizados também na decoração dos objetos feitos pelos índios. 

 Enquanto índios de alguns grupos utilizam os grafismos pintados no corpo 

para se diferenciar dentro de sua sociedade; uma terceira função para os grafismos 

indígenas é a identificação étnica de cada grupo. As pinturas que os índios do Xingu 

usam no corpo e em seus objetos, são completamente diferentes dos grafismos de 

índios que vivem no norte do Amazonas, por exemplo. É possível com um pouco de 

prática, reconhecer a qual etnia pertence algum objeto a partir da decoração do 

mesmo. 

 Na tribo Karajá, as pinturas significam, principalmente, a passagem de uma 

fase da vida para outra (com exceção da pintura diária e da pintura hojuju), ou seja, 

quando uma criança deixa sua infância para se tornar um 'menino jovem', um 

'menino jovem' deixa essa fase para se tornar um rapaz, etc, existem pinturas 

específicas que são feitas nesse dia de passagem (que normalmente é comemorado 

com uma festa). 

Exemplo: 

 Quando o menino Karajá deixa sua infância, tem que participar de Hetehoky (festa 

específica) e usar a pintura corporal específica para o caso. Quando ele participa da 

festa pela primeira vez, tem que pintar o corpo inteiro com tinta de jenipapo e raspar 

a cabeça. A partir do momento que ele participa da festa, utiliza e pintura e raspa a 

cabeça, ele deixa de ser considerado como weryry (menino), e passa a ser 



considerado jyre (menino jovem). A partir daí, o jyre fica sempre pintado de preto até 

crescer e passar a bôdu (rapazinho de 13 anos). 

 

Apenas recentemente a pintura, a arte gráfica e os ornamentos do corpo 
passaram a ser considerados como material visual que exprime a concepção 
tribal de pessoa humana, a categorização social e material e outras 
mensagens referentes à ordem cósmica.(VIDAL, 1992, p.13).    

 

Por que da Pintura Corporal? 

  Mais do que expressar a vaidade pessoal, as pinturas corporais servem para 

distinguir ou destacar a posição na tribo, para festas, rituais religiosos, para guerras 

e receber visitantes. As cores predominantes são: vermelho, preto, azul, branco e 

amarelo. Assim como os homens primitivos faziam, os índios brasileiros também 

extraem da Natureza seus pigmentos. De sementes, frutos, do barro, de terras 

ferruginosas etc. E como fixador para estes pigmentos, usam seiva de plantas e do 

babaçu. 

 

 Metodologia  

A implementação do projeto iniciará em fevereiro de 2015 e terminará em 

junho de 2015. Tendo um total de 32 horas aula, mais palestra e possível visitação a 

aldeia Avá Guarani em Santa Rosa do Ocoy – São Miguel do Iguaçu - PR. Há a 

possibilidade de visitarmos o museu do Índio em Clevelândia – Mai. 

A presente Unidade Didática embasa-se em uma metodologia de pesquisa 

qualitativa em que é “preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as 

informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico 

acumulado a respeito dele” (LUDKE, 1986, p.1).  

Este projeto de ensino tem como intenção, a elaboração de uma proposta 

metodológica de ensino-aprendizagem pautada em uma Pedagogia Histórico-Crítica 

através da construção de um projeto de ensino que subsidie o processo de 

construção do conhecimento acerca da diversidade cultural, mais especificamente 

da arte e cultura indígena. 

Pautando-me nesse critério, entendemos que a pedagogia que pode realizar 

de maneira mais coerente às mediações entre a psicologia histórico-cultural e a 

educação escolar na sociedade contemporânea é a pedagogia histórico-crítica 



Essa pedagogia defende a tese de que a maneira específica da educação 

escolar participar da transformação da sociedade é por meio da socialização do 

conhecimento científico, artístico e filosófico em suas formas mais desenvolvidas. 

Vários estudiosos brasileiros tem procurado explorar as contribuições da psicologia 

histórico-cultural para a educação escolar, á luz da pedagogia histórico-crítica. 

A psicologia Histórico-Cultural explica o aprendizado humano a partir de sua 

natureza social, a Pedagogia Histórico-Crítica empenha-se em colocar a educação a 

serviço da transformação das relações sociais e a Didática da Pedagogia Histórico 

Crítica busca traduzir para a sala de aula o processo dialético – prática-teoria-prática 

-de elaboração do conhecimento científico. Desta forma, entendemos que a Teoria 

Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica constituem um método eficiente de 

leitura de mundo e de análise da educação que se expressa numa didática capaz de 

ser um instrumento significativo de elaboração do conhecimento científico na 

perspectiva da transformação social. 

A psicologia histórico-cultural considerada adequada ao espaço educativo no 

qual, se desenvolvem diferentes processos de comunicação do ensino-

aprendizagem, é própria das ciências humanas tem sua gênese nas teorias de Lev 

Vygotsky - que entende o desenvolvimento do conhecimento não só numa linha 

natural ou biológica, mas também, histórica, cultural e social, e a teoria de Bakhtin - 

que considera a consciência individual como um fato sócio-ideológico, entre o 

organismo e o mundo exterior, que se materializam nos signos, na linguagem. 

Ambos os teóricos fazem uma discussão sobre pesquisa-intervenção numa 

perspectiva histórico-cultural (FREITAS, 2002, p.7-10). 

As atividades que serão desenvolvidas, buscam o caráter historicista entre o 

mundo natural e o mundo cultural e procuram facilitar o ensino-aprendizagem de 

reinterpretação de técnicas artísticas da representação gráfica no trançado das 

cestas, pintura corporal, adereços com semente e plumas, confecção de pigmentos, 

esculturas de madeira, enfim a arte indígena. 

A abordagem Histórico-Crítica da didática entende a aprendizagem como um 

processo de aquisição de conhecimentos contextualizados e produzidos 

historicamente, os quais possuem aplicação prática na realidade com uma finalidade 

social, trata-se da aprendizagem de um conhecimento que parte da realidade e para 

ela volta com um fim social. Sob esta perspectiva propõe-se trabalhar, como 

exemplificação de tal proposta, a questão indígena. 



Segundo Gasparin (2007) as perguntas feitas pelo professor frente aos 

conteúdos devem ser realizadas de modo a criar situações-problemas que 

estimulem o raciocínio do aluno, estas questões são pronunciadas de diferentes 

formas até que o aluno consiga, por meio do raciocínio, da reflexão e indução, 

apresentar respostas, isto é problematizar, um elemento chave na transição entre a 

prática e a teoria, entre fazer cotidiano e a cultura elaborada, é o momento em que 

se inicia o trabalho com o conteúdo sistematizado. “A problematização é um desafio, 

ou seja, é a criação de uma necessidade para que o educando, através de sua ação, 

busque o conhecimento” (GASPARIN, 2007, p.35). A partir dessa problematização 

introduz se o conhecimento cientifico através da instrumentalização que é “o 

caminho pelo qual o conteúdo sistematizado é posto a disposição dos alunos para 

que o assimilem e o recriem e, ao incorporá-lo transformem-no em instrumento de 

construção pessoal e profissional” (GASPARIN, 2007, p.53). 

Segundo Gasparin (2007), o papel do professor no processo pedagógico deve 

possibilitar aos educandos a passagem do conhecimento empírico, que diz respeito 

ao senso-comum particular, ao conhecimento científico que diz respeito aos 

conceitos científicos e juízos universal. Esta concepção metodológica visa passar 

por três etapas: “1) Partir da prática; 2) Teorizar sobre ela; 3) Voltar à prática para 

transformá-la”. (CORAZZA, 1991 apud GASPARIN, 2007, p.6).  

 

Deve possibilitar aos educandos, através do processo de abstração, a                                
compreensão da essência dos conteúdos a serem estudados, a fim de que 
sejam estabelecidas as ligações internas especificas desses conteúdos com a  
realidade global, com a totalidade da prática social e histórica. Este é o 
caminho por meio do qual os educandos passam do conhecimento empírico 
ao conhecimento teórico cientifico, desvelando os elementos essenciais da 
prática imediata do conteúdo e situando-o no contexto na totalidade social 
(GASPARIN, 2002, p.7). 

 

A nossa proposta de ensino-aprendizagem fundamenta-se nas teorias de 

Ludke (1986), Moysés (1994), e especialmente Gasparin (2007). Este último propõe 

uma abordagem Histórico-Crítica da Didática com vistas a sistematizar o processo 

ensino-aprendizagem em cinco etapas: Prática Social Inicial, Problematização, 

Instrumentalização, Catarse, Prática Social Final: 

• Prática Social Inicial – Trata-se da apresentação do conteúdo que será 

trabalhado estabelecendo um diálogo com os alunos e a vivência cotidiana 

que eles têm sobre o assunto, em outras palavras a prática social inicial pode 



ser chamada também de constatação dos conhecimentos prévios dos alunos 

em relação ao conteúdo que será estudado. 

• Problematização – consiste em identificar os principais problemas postos pela 

prática e pelo conteúdo, debatendo-os a partir da visão do aluno; 

• Instrumentalização - diz respeito à formação de conceitos e construção do 

conhecimento científico nos alunos por meio de ações didático pedagógicas 

que apresentem sistematicamente o conteúdo e as respostas dadas as 

questões da problematização; 

• Catarse – trata-se da síntese realizada pelo aluno frente ao que foi estudado, 

é a nova postura mental do aluno, que deve ser capaz nesse momento de 

reunir intelectualmente o cotidiano e o cientifico, o teórico e o prático.  

• Prática Social Final - é o momento em que o aluno confronta o conhecimento 

inicial com o atual, ou seja, o que conhecia no âmbito do senso comum e o 

que foi sistematizado e aprofundado durante as aulas, o conhecimento 

intelectual e conceitual frente a um determinado assunto.  

A abordagem Histórico-Crítica da Didática entende a aprendizagem como um 

processo de aquisição de conhecimentos contextualizados e produzidos 

historicamente, os quais possuem aplicação prática na realidade com uma finalidade 

social, trata-se da aprendizagem de um conhecimento que parte da realidade e para 

ela volta com um fim social.  

Sob esta perspectiva propõe-se trabalhar, como exemplificação de tal proposta, a 

questão indígena. 

Seguindo a proposta metodológica descrita por Gasparin (2007), na prática social 

inicial visa-se a apresentar o conteúdo e seus objetivos enfatizando a importância de 

porque e para que aprendê-los, assim como verificar o que os alunos já sabem 

sobre este conteúdo. Esta verificação pode dar-se por meio de perguntas e 

atividades práticas realizadas pelo professor, referente às noções de diversidade, 

antropologia, alteridade, cultura, iconografia, etnias. 

No que concerne à instrumentalização pensou-se em realizá-la junto com a 

problematização. Na medida em que o professor problematiza, fazendo perguntas 

com diferentes dimensões sobre o conteúdo, as respostas dos alunos são 

registradas de forma escrita. As falas e expressões dos alunos que revelem 

hipóteses de pensamento acerca dos temas propostos em aula: conhecimento 

prévio, síncrese, generalização, hipóteses de pensamento e síntese, de modo que 



propicie ao educador realizar as intervenções necessárias, que apresenta o conceito 

científico, relacionando-o com o empírico manifestado pelos alunos. Neste sentido, 

espera-se trabalhar nas estruturas mentais dos alunos, modificando-as, fazendo com 

que eles consigam passar do conhecimento empírico para o conhecimento científico 

sistematizado adequado para a faixa etária. 

No que refere-se à realização da catarse, propõe-se a elaboração de 

atividades que envolvam artesanato, desenho, pintura, teatro, dança e música para a 

constatação da síntese realizada pelo aluno frente ao que foi estudado.  

Propõe-se trabalhar o conteúdo também por meio de: atividades em grupo, 

permitindo que os alunos por meio da interação, da cooperação e do trabalho em 

grupo, possam explorar sentimentos, no sentido de colocar-se no lugar do outro e 

entender a perspectiva num contexto cultural diferente no nosso, vídeos explicativos 

e ilustrativos, textos: explicando os conceitos fundamentais, os grupos existentes no 

Paraná, dando informações importantes que envolvem diferentes dimensões do 

conteúdo, questionando, pesquisas teóricas e práticas acerca de pigmentos 

extraídos de sementes e plantas, terras ferruginosas, etc; experiências e motivação 

para processo criativo: pinturas com elementos gráficos da arte indígena; a produção 

de trançados, a partir da elaboração de um projeto de desenhos esquemáticos e 

grafismos inspirados na simbologia indígena para estimular a criação, ouvir canções 

do repertório cultural da etnia Ava-Guarani, entre outras, visualizar danças 

praticadas pelos índios;  

Para atender ao quinto passo: prática social final, em duas aulas, com tempo 

pré-determinado pelo professor, cada grupo poderá fazer a explanação de suas 

pesquisas, e deverá restar um tempo para comentários e perguntas sobre os dados 

apresentados. Ao final das apresentações e das considerações, o professor 

solicitará sugestões de atividades com o tema grafismo indígena, relacionando-o 

também ao texto ritos corporais dos nacirema que deu início às discussões e às 

primeiras opiniões dos alunos a respeito.  

A partir das sugestões, o professor pode planejar aulas incluindo atividades de 

produção textual escrita e também estender as apresentações a membros da 

comunidade escolar, como pais, moradores do entorno, membros do conselho 

escolar, grêmio estudantil, direção, dentre outros. 

De modo geral, a avaliação é proposta com base um uma concepção 

processual e contínua que se dá no desenvolvimento de cada etapa metodológica 



explicitada no projeto. Avalia-se também mediante acompanhamento do processo 

criativo, a participação e o interesse do aluno pela atividades propostas e realizadas 

no decorrer das aulas, a interação aluno-aluno e aluno-professor. 

Quanto ao êxito do projeto e se as ações alcançaram os resultados esperados 

ocorrerá na última etapa da implementação, a apresentação dos trabalhos a toda 

comunidade escolar e consequentemente a produção do artigo final.  

   Os recursos físicos a serem utilizados são: Sala de aula, sala de reuniões 

da escola de implementação para realização dos encontros com os alunos e demais 

atividades necessárias a implementação da unidade didática. 

Recursos materiais e didáticos: Unidade Didática, produzida para a implementação, 

textos selecionados para estudo, Vídeos, CD. DVD, microsistem, aparelho 

multimídia para apresentação da Produção didático-pedagógica, vídeos e músicas e 

demais atividades. Além de papéis, cola, tintas, pigmentos, cola de silicone, tesoura, 

entre outros. 

Caro professor, você está convidado à experiência proposta nesta Unidade 

Didática, cuja base é a participação, os sentimentos, a emoção e a intuição racio-

sentimental, enfim da criatividade de tornar presente o que está ausente no tempo, a 

cultura indígena ancestral, por meio das manifestações artísticas e culturais do 

Grupo Étnico Ava-Guarani. 
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