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Título: Terras Indígenas e comunidades quilombolas 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o propósito de incentivar o reconhecimento da importância das 

Terras Indígenas e dos territórios quilombolas no Brasil. Por meio das atividades propostas, os alunos 

serão levados a compreender que os territórios são essenciais para a manutenção dos costumes e 

tradições de povos indígenas e de comunidades quilombolas. 

Objetivos de aprendizagem 

Objetos de conhecimento: Territórios étnico-culturais. 

(EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais como 

terras indígenas e quilombolas. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, lápis, borracha, caderno, projetor, mapa das terras indígenas do Brasil, computa-

dor com acesso à internet, caixas de som ou rádio, cartolinas, tesoura sem ponta, cola, lápis de cor, 

canetas hidrográficas coloridas e fita adesiva. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Providencie, com antecedência, um mapa  das Terras Indígenas no Brasil. O mapa pode ser 

obtido em livros didáticos, atlas e na internet. Sugere-se o uso do mapa disponibilizado pelo site 

Mirim – Povos Indígenas do Brasil, disponível em: <https://mirim.org/terras-indigenas>. Acesso em: 

24 dez. 2017. O mapa poderá ser impresso ou projetado, caso a escola possua o recurso. 

 

1ª atividade  

Inicie a aula com um levantamento de conhecimentos prévios dos alunos sobre os povos in-

dígenas, falando sobre os diversos modos de vida e a importância da cultura indígena para a diversi-
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dade étnico-cultural brasileira. Pergunte aos alunos se eles conhecem nomes próprios ou alimentos, 

por exemplo, que estão inseridos em seu cotidiano e têm origem indígena. Assim, eles serão levados 

a perceber a influência da cultura indígena no seu dia a dia. 

Em seguida, direcione a conversa para a questão das Terras Indígenas. Explique aos alunos 

que essas terras são porções do território nacional habitadas por povos indígenas. Esses povos têm o 

direito às terras que tradicionalmente ocupam, o que se chama “direito originário”. Segundo a 

Constituição Brasileira de 1988, “são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 

habilitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 

à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodu-

ção física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”.  

Ressalte que, para as comunidades indígenas, a terra é de fundamental importância. Um vez que 

elas têm modos de vida cuja relação com a natureza é essencial: o uso e a posse da terra relacionam-se 

não apenas com atividades de subsistência (alimentação e tratamento de doenças, mas também com o 

exercício das práticas culturais, com as tradições, brincadeiras, festas, modos de ensinar. A formação da 

cultura e da identidade indígena está essencialmente relacionada com a natureza. 

Apresente aos alunos o mapa com a distribuição dos territórios indígenas no Brasil. Chame a 

atenção deles para a localização das Terras Indígenas: onde há a a maior concentração delas? 

Esclareça que as maiores extensões dessas terras  estão localizadas na área da floresta Amazônia, 

principalmente, pois nessa região a presença dos não-índígenas é mais pontual, em alguns trechos e 

foi a última porção do território brasileiro a ser efetivamente ocupada.  

Ainda que seja um direito previsto na Constituição, muitos povos indígenas continuam na lu-

ta para ter o direito à terra assegurado ou para resistir às invasões que ocorrem nessas áreas para a 

retirada de recursos naturais, como madeira e minérios. 

Se possível, apresente aos alunos o site Terras Indígenas do Brasil, disponível em: 

<https://terrasindigenas.org.br/>. Acesso em: 24 dez. 2017. Nele, é possível sobrepor, em um mapa, 

as terras indígenas, a distribuição do desmatamento, as áreas de extração de minério e de explora-

ção de petróleo e gás. Esse mapa pode auxiliar os alunos a observar a pressão das atividades econô-

micas sobre as terras indígenas, mas também a importância desses territórios na manutenção do 

patrimônio ambiental do país. 

 

2ª atividade 

Solicite aos alunos que façam, individualmente, um registro no caderno sobre a aula. Para 

auxiliá-los na produção desse registro, sugira as seguintes questões: 

1) O que são terras indígenas? Por que é importante defender o direito dos povos indígenas a elas? 

2) Pense em algumas consequências caso fosse retirado dos povos indígenas o direito ao ter-

ritório. O que poderia acontecer? 
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: em semicírculo, voltados para a lousa; para a segunda atividade, agrupados em quartetos. 

 

1ª atividade  

Inicie a aula com a reprodução, em caixas de som ou rádio, da música “Quilombo, o Eldorado 

Negro”, interpretada por Gilberto Gil e escrita por ele e Waly Salomão. Essa música faz parte da trilha 

sonora do filme “Quilombo”, de 1984, com direção de Cacá Diegues. Projete a letra da música para 

que todos possam acompanhar a canção.  

Proponha aos alunos que expressem oralmente o que acharam da música. Incentive-os com 

questionamentos curtos, como: 

• Do que trata essa música?  

• O que o cantor diz sobre os quilombos? 

• Que sentimento ela nos transmite (tristeza, alegria, espanto e etc.)? 

Anote as respostas dos alunos na lousa. Além de um registro sobre as impressões gerais da 

turma sobre a música, essa anotação servirá de guia de discussão criado a partir das ideias dos 

próprios alunos.  

Explique aos alunos que os quilombos são comunidades formadas por escravizados fugitivos 

ou ex-escravizados. Como forma de reparação histórica e respeito à diversidade étnico-cultural, a 

legislação brasileira reconhece o direito dos descendentes de pessoas escravizadas à ocupação das 

terras onde se formaram as comunidades quilombolas. 

 

2ª atividade: 

Peça aos alunos que se organizem em quartetos para a realização de uma atividade de dis-

cussão e reflexão sobre os quilombos, com base na pergunta a seguir: 

“Por que o direito à terra é importante para as comunidades quilombolas?” 

Cada grupo deverá conversar entre si para definir uma resposta para a pergunta. Após um 

tempo determinado, proponha que cada grupo apresente a sua resposta à turma, na frente da sala. 
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3ª atividade: 

Explique aos alunos que a próxima aula será reservada para a confecção de cartazes sobre a 

importância dos territórios indígenas e quilombolas. Os cartazes serão produzidos pelas mesmas 

equipes desta aula. Sorteie o tema das Terras Indígenas e dos territórios das comunidades quilombo-

las entre as equipes. Peça aos alunos que pesquisem textos e imagens em casa, na biblioteca da 

escola ou no laboratório de informática, para que possam elaborar os cartazes na aula seguinte. 

 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: em grupos, para elaboração dos cartazes. 

 

1ª atividade  

Reserve a aula para a produção dos cartazes em cartolina. Distribua os materiais a cada gru-

po, deixando um tempo para que decidam o que vão representar no cartaz, de acordo com o 

material que pesquisaram e que trouxeram para a sala de aula. 

Auxilie os alunos no que for necessário para a elaboração dos trabalhos. 

 

2ª atividade 

Com os cartazes prontos, peça a cada grupo que apresente seu trabalho aos demais colegas, 

explicando o que escolheram representar.  

Ao final da aula, recolha os cartazes para afixá-los em área comum da escola, para que todas 

as turmas possam apreciar os trabalhos dos colegas 
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Aferição de aprendizagem 

Na primeira aula, observe a participação e o interesse dos alunos na conversa proposta. Ava-

lie se os alunos foram capazes de compreender como a questão do direito à terra está ligada ao 

modo de vida dos povos indígenas. Observe também se eles perceberam a localização das Terras 

Indígenas demarcadas no mapa, fazendo a conexão com o conhecimento sobre o território brasileiro. 

Na segunda aula, verifique o aprendizado sobre as comunidades quilombolas. A atividade em 

grupo servirá para avaliar se os alunos compreenderam a importância do território para que as 

populações quilombolas possam manifestar a sua cultura, os seus costumes e sua forma de vida. 

Por último, avalie, por meio da produção dos cartazes, se os alunos conseguem valorizar e 

compreender a importância de garantir o direito à terra para as comunidades quilombolas e os povos 

indígenas. 

Questões para avaliar o desenvolvimento da habilidade EF04GE10 

1. O que são terras indígenas? 

2. Explique a importância do direito ao território para as comunidades quilombolas. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: São territórios tradicionalmente ocupados por povos indígenas e sua posse 
é um direito garantido por lei. 

2. Resposta esperada: no território historicamente ocupado pelas populações descendentes de 
pessoas escravizadas, as comunidades desenvolveram um modo de vida e cultura próprias. Sen-
do assim, é de direito que essas populações continuem habitando o espaço em que desenvolve-
ram seus hábitos e modo de vida. 

 


