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Título: O trabalho indígena 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem a finalidade de levar o aluno a entender a dinâmica e importân-

cia do trabalho nas sociedades indígenas. Entender a forma como as populações indígenas relacio-

nam trabalho e natureza contribui para que o aluno reconheça diversas ações positivas por parte 

desses povos. 

Objetivos de aprendizagem  

• Reconhecer diferentes formas de trabalho.  

• Identificar o trabalho nas sociedades indígenas.  

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade: os desa-

fios sociais, culturais e ambientais da cidade em que se vive – (EF03HI03) Identificar e comparar 

pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados a 

condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as 

culturas africanas, indígenas e de migrantes.  

Recursos e materiais necessários 

• Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

• Lápis preto n.2; 

• Caderno para anotação; 

• Canetas hidrocor e lápis de cor; 

• Folhas de papel sulfite em formato A4; 

• Cartolina ou papel sulfite A3.  

Desenvolvimento  

Aula 1 – O que é trabalho? 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Inicie a aula organizando os alunos em duplas e comente que o tema é trabalho. Pergunte-

lhes o que entendem por trabalho, e por que acham que trabalhamos. Deixe as duplas conversarem 

sobre o assunto por cinco minutos. Em seguida, consulte um dicionário e, em conjunto com a turma, 
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elabore um conceito coletivo para a palavra “trabalho”. Não deixe de destacar para os alunos que o 

trabalho nem sempre é uma atividade remunerada, pois muitas de nossas tarefas cotidianas podem 

ser classificadas como trabalho – arrumar a casa, por exemplo. 

Em seguida, peça aos alunos que imaginem como seria o trabalho nas comunidades indíge-

nas e quais seriam as diferenças desse trabalho para o que se realiza nas cidades. Faça questiona-

mentos como: De que forma os indígenas obtêm alimentos? Como constroem suas moradias e 

escolas? As respostas fornecem indícios que poderão auxiliar os estudantes no entendimento do 

assunto.  

Proponha a produção de um desenho que represente o trabalho nas sociedades indígenas. 

Para essa atividade podem ser utilizadas folhas de papel sulfite. Espera-se que os alunos represen-

tem a caça, a pesca, a construção de moradias, a produção de utensílios, de armas e de ferramentas. 

Ao término da aula, recolha a produção dos alunos e avalie-a. É importante que os trabalhos rece-

bam correções e comentários, pois serão devolvidos aos alunos. 

Aula 2 – Trabalho nas comunidades indígenas 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Inicie a aula com os alunos organizados em duplas, assim como na aula anterior. Entregue-

lhes os desenhos realizados na aula anterior e peça que observem as eventuais correções e comentá-

rios; em seguida, devem comparar sua produção com a dos colegas. Faça-lhes algumas perguntas, 

por exemplo: Como vocês representaram o trabalho indígena na primeira aula? Existem diferenças 

entre as tarefas de homens, mulheres e crianças? Que materiais os indígenas usam para trabalhar?  

Destaque os itens retirados diretamente da natureza e utilizados na confecção de objetos tradici-

onais indígenas, bem como os modos tradicionais de obterem alimentos (caça, pesca, coleta, agricultura). 

Com isso, é possível estabelecer uma oposição entre o que é artesanal e o que é industrializado.  

Se possível, promova a exibição de vídeos que retratem o cotidiano dos indígenas, com des-

taque para a divisão de trabalhos. Proponha que as duplas realizem a produção de um cartaz, em 

uma cartolina ou folha sulfite no formato A3, sobre as produções e técnicas do trabalho indígena. No 

cartaz, os educandos podem escrever pequenos textos sobre os diferentes trabalhos indígenas e 

elaborar desenhos representativos. Ao término da atividade, elabore um mural com as produções.  

Aferição de aprendizagem  

É importante observar se os alunos compreenderam o conceito de trabalho, se perceberam 

que existem diferentes formas de se trabalhar e que as atividades realizadas pelas pessoas variam de 

acordo com os espaços e com as culturas. Além disso, faz parte do acompanhamento do processo de 

aprendizagem avaliar se os alunos conseguem comparar as diferentes relações de trabalho, bem 

como respeitar as particularidades dos diferentes grupos étnicos. 
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Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática 

1. Apesar da diversidade existente entre os povos indígenas, pode-se apontar algumas semelhan-
ças nos modos de vida tradicionais. Qual das alternativas a seguir melhor representa o trabalho 
indígena? 

a) Produção de objetos de cerâmica em fábricas.  

b) Fabricação de redes e pesca em grandes embarcações. 

c) Construção de moradias, caça e pesca. 

d) Produção de alimentos em grandes fazendas.  

2. Assinale as alternativas com informações verdadeiras.  

a) Apenas os indígenas utilizam itens retirados da natureza.    

b) O trabalho indígena tradicional envolve construção de moradias. 

c) Nenhum indígena trabalha.  

d) O trabalho nas terras indígenas é diferente do trabalho nas cidades. 

 

Gabarito das questões 

1. c) Construção de moradias, caça e pesca. 

2. b) O trabalho indígena tradicional envolve construção de moradias. 

d) O trabalho nas terras indígenas é diferente do trabalho nas cidades. 


