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Título: Indígenas 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é evidenciar o modo de vida dos povos indígenas por 

meio de uma história vivenciada pelo povo Munduruku, que luta para preservar sua cultura e seu 

território. O estudo proposto também pretende auxiliar os alunos a refletir sobre a tecnologia e seus 

impactos no cotidiano dos povos indígenas. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em di-

ferentes territórios. 

Recursos e materiais necessários  

Computador com acesso à internet, projetor, mapa das terras indígenas do Brasil, cópias da 

reportagem “Aldeia conectada: indígenas aderem às redes sociais”, lápis, borracha e caderno. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 8 

Organização dos alunos: em círculo, para facilitar o diálogo e a participação de todos 

Antes da aula, localizar na internet a história em quadrinhos “O Jabuti Resiste”, que conta a 

luta dos indígenas Munduruku para proteger o seu território. Essa história em quadrinhos está 

disponível em diversos endereços da internet. O conteúdo foi originalmente publicado no endereço 

<http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/>. Acesso em: 7 jan. 2018. Providenciar, tam-

bém, o mapa das terras indígenas do Brasil, que pode ser localizado em atlas, livros didáticos e na 

internet, na página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os conteúdos poderão ser 

impressos ou projetados, caso a escola disponha desses recursos. 
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1ª atividade: 

Iniciar a aula com uma roda de conversa, perguntando aos alunos se eles sabem o que são 

terras indígenas e qual é sua importância para esses povos. Explicar que existem diferentes povos 

indígenas no Brasil, com idiomas e modos de ver, pensar e sentir o mundo distintos; no entanto, 

todos eles precisam de um espaço próprio para poder viver de acordo com seus hábitos, costumes e 

tradições. É para garantir a soberania e a sobrevivência desses povos que são feitas demarcações de 

territórios.  

Apresentar aos alunos o mapa das terras indígenas do Brasil, pedindo que identifiquem as 

regiões com maior quantidade de terras demarcadas e que observem o estado em que vivem, a fim 

de constatar as terras indígenas ali presentes. 

2ª atividade: 

Identificar, se possível, o território indígena Munduruku no mapa das terras indígenas no 

Brasil. Explicar aos alunos que, para compreender a importância do território para os povos indíge-

nas, eles conhecerão o exemplo do povo Munduruku, que vive no estado do Pará, na bacia do Rio 

Tapajós.  

Contar que o povo Munduruku é formado por mais de 13 mil pessoas, que falam uma língua 

diferente do português, a língua Munduruku. Explicar que, na história que os alunos vão conhecer, os 

Munduruku lutam para não perder seu território e, com isso, deixar de existir como povo. Antes de 

iniciar a leitura da história, e como forma de despertar o interesse e a curiosidade deles, perguntar: 

“Como será que é a vida dos Munduruku?”; “Qual é a relação deles com a natureza?”; “Quais são as 

possíveis ameaças ao território desse povo?”. 

3ª atividade: 

Apresentar aos alunos a história “O Jabuti Resiste”. Caso não seja possível utilizar a internet, 

computador ou projetor na sala de aula, contá-la oralmente. Antes de iniciar a leitura, explicar que se 

trata de uma história real, feita para divulgar a luta dos Munduruku pelo seu território.  

Ler o texto em voz alta e, se possível, deixar os alunos observarem a paisagem e o que acon-

tece em cada ilustração. Caso a história seja contada oralmente, sem que a turma possa ver as 

imagens, descrever o ambiente para eles. 

Ao terminar de contar a história, pedir que os alunos respondam às seguintes questões, por 

escrito: 
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1. Por que o rio é tão importante para os Munduruku? 

2. Os Munduruku cuidam da natureza? Por que eles fazem isso? 

3. O que são usinas hidrelétricas? Para que servem? 

4. Os Munduruku são a favor ou contra a construção da usina? Por quê? 

5.  Quais serão as consequências da construção da usina para o território Munduruku? 

6. Além da construção da usina, quais são as outras ameaças ao território Munduruku? 

7. Por que a menina faz referência a um jabuti que venceu uma enorme anta? O que ela quis dizer 
com essa história? 

8. Para onde os indígenas foram para protestar contra a usina? Por que foram até lá? 

Essas perguntas os ajudarão a interpretar a história e a refletir sobre a importância do terri-

tório para os povos indígenas, além de gerar o reconhecimento da luta desses povos pelo seu 

território. 

Corrigir a atividade coletivamente na aula seguinte. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 8 

Organização dos alunos: em semicírculo, para facilitar o momento de diálogo; durante o trabalho, em quartetos 

A segunda atividade trabalhará com o texto da reportagem Aldeia conectada: indígenas ade-

rem às redes sociais de Cibele Tenório, disponível em <http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/10/ 

aldeia-conectada-indigenas-aderem-redes-sociais>. Acesso em: 07 jan. 2018, que está impresso a 

seguir.  

1ª atividade: 

Relembrar a história contada na aula anterior, corrigindo as atividades solicitadas de forma 

coletiva. Escolher alguns alunos para que leiam as respostas para os demais colegas. 

2ª atividade: 

Com base na discussão sobre as respostas dos alunos, questioná-los: “Como os povos indíge-

nas podem se manter informados sobre as questões que ameaçam o seu território?”.  

Para refletir melhor sobre essa questão, sugerir uma atividade em quartetos. Distribuir có-

pias da reportagem abaixo: 
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Aldeia conectada: indígenas aderem às redes sociais 

Por onde quer que se ande na Vila dos Jogos Mundiais Indígenas, em Palmas 

(TO), é comum encontrar participantes de olhos vidrados na tela de um telefone ce-

lular. A nova geração de indígenas do país está conectada e, segundo eles explicam, 

não há resistência nas aldeias ao uso de tecnologia. 

[...]  

Para a pesquisadora sobre educação indígena, Marina Terena, a cultura das 

etnias também é dinâmica e não está imune às transformações que a sociedade vive. 

“É preciso que isso se torne claro para o não índio, para acabar com determinados 

preconceitos. A tecnologia já está disponível para todas populações, indígenas ou 

não indígenas. O próprio movimento indígena hoje se mantém graças à tecnologia, 

através da disseminação da luta de seus direitos, sua cultura, sua história e trajetó-

ria”, explica. 

Marina Terena acrescenta que os projetos que têm levado internet para as 

aldeias são reivindicações dos próprios indígenas, principalmente da turma mais jo-

vem. “Há um tempo, não tínhamos nem energia. Hoje a gente tem aldeias com ele-

mentos urbanos, com energia, com acesso a internet. As redes de conexão chegam 

principalmente por causa das escolas indígenas e, na maioria das vezes, a conexão é 

disponibilizada para o restante da aldeia”. 

Nas aldeias que ainda não possuem rede de internet, os smartphones garan-

tem a conexão. Nahhuri Javaé, da aldeia Canoanã, em Tocantins, tinha que caminhar 

até a cidade mais próxima para acessar as redes sociais em lan house. Agora, vai po-

der utilizar o celular novo, comprado em Palmas durante os Jogos. “Eu acesso a in-

ternet para saber das notícias dos outros povos indígenas, mas aqui nos Jogos estou 

usando para adicionar [...] as pessoas que conheci”, comenta. 

Fonte: TENÓRIO, Cibele. Aldeia conectada: indígenas aderem às redes sociais. EBC, 30 out. 2015. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/10/aldeia-conectada-indigenas-aderem-redes-sociais>. Acesso em: 7 jan. 2018. 

Pedir aos alunos que leiam a reportagem com atenção e que, com os demais colegas de quarteto, 

discutam a seguinte questão: “Como a tecnologia pode auxiliar os povos indígenas a preservar seus 

territórios, sua cultura e seu modo de vida?”. 

Dar algum tempo para que os grupos discutam. Após o tempo estipulado, pedir que exponham para 

a turma as conclusões da conversa, com vistas a promover uma discussão coletiva sobre o tema. 

Aferição de aprendizagem 

Avaliar a participação e o interesse dos alunos ao longo das aulas da sequência. Durante a 

primeira aula, observar se os alunos compreendem a história contada, identificando a relação dos 

Munduruku com seu território, para refletir sobre a importância da demarcação das terras indígenas 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 5º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

para a preservação de seu modo de vida. Verificar também se compreendem os riscos à preservação 

das terras indígenas e os mecanismos de luta utilizados por esses povos para garantir o seu direito à 

terra. Na segunda aula, observar se os alunos conseguiram refletir sobre o uso de tecnologias pelos 

povos indígenas e se compreenderam que ele não afeta negativamente a sua cultura, mas sim os 

auxilia a preservá-la, ao permitir que as populações indígenas, geralmente distantes dos centros 

urbanos, tenham acesso às notícias e possam manter-se em contato com outras pessoas e povos. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quais as possíveis consequências, para os povos indígenas, da não preservação de seus 
territórios? 

2. Como o uso da tecnologia pode auxiliar os povos indígenas a assegurar seus direitos. Apresente 
duas formas em que isso pode se dar. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: Ao serem expulsos de seus territórios, os indígenas perdem acesso a seu 
meio de sobrevivência: a natureza. Os povos indígenas, em geral, possuem modos de vida muito 
ligados à natureza, extraindo dela tudo de que necessitam para viver. Se são obrigados a habitar 
outros espaços, incluindo centros urbanos, sem que estejam adaptados e preparados para isso, 
acabarão sofrendo as consequências da forte desigualdade social que caracteriza muitos desses 
locais, pois existe a possibilidade de não conseguirem se adaptar a um modo de vida diferente, 
nem encontrar meios de sobrevivência. 

2. Resposta esperada: A tecnologia, especialmente o acesso à internet, pode auxiliar os indígenas a 
se manterem atualizados por meio de notícias sobre assuntos de seu interesse. Além disso, a 
tecnologia tem possibilitado o maior acesso deles à educação formal e permitido que indíviduos 
de povos indígenas diferentes possam entrar em contato e tratar de assuntos que interessam a 
todos eles. 


