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ATIVIDADES - História
5ª Série (6º ano)

Brincando de antropólogo para conhecer melhor nossos nativos

OBJETIVOS
Conhecer os principais grupos de nativos (indígenas) brasileiros em sua cultura nos aspectos 
da moradia, atividades econômicas, artesanais, alimentação, religiosidade e governo (liderança), 
através de pesquisas bibliográficas, sites e explicações da professora, para que aprendam 
a respeitar e valorizar esses povos e por conseqüência a si mesmos, como brasileiros.

INDICAÇÃO
Unidade 2  O povoamento da América
Tema 3       O povoamento do Brasil
Tema 4       A vida dos primeiros habitantes do Brasil

DESENVOLVIMENTO
1ª Etapa  Envolver todos os alunos individualmente.
Para iniciar a atividade o (a) professor(a) solicita aos alunos uma pesquisa dos povos nativos 
brasileiros e sua localização nos sites e livros para que tragam de tarefa, no prazo máximo 
de uma semana. Deve-se incentivar a pesquisa individual e completa com pontos a mais na 
nota (caso o(a) professor(a) queira), para os alunos que mais encontrarem nações indígenas 
diversificadas. Quando for verificar e corrigir a pesquisa elencar no quadro as principais nações, 
ou seja, as que deixaram mais heranças culturais para o povo brasileiro para a 2ª etapa das 
pesquisas.
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2ª Etapa  Dividir os alunos em grupos ou duplas.
As pesquisas, agora em grupos ou em duplas, deverão complementar a pesquisa inicial, 
cada dupla e ou grupo deverá escolher -- ou o (a) professor(a) sorteará -- o grupo indígena 
para que eles aprofundem as pesquisas nos seguintes aspectos:

Nação ou povo: Já fizeram na 1ª etapa.
Localização territorial: Já fizeram na 1ª etapa.
Modelo de habitação:
Atividades econômicas:
Modelos de artesanatos:
Alimentos cultivados e consumidos:
Religiosidade:
Modelo de governo ou liderança:
A situação dessa nação nativa (indígena) na atualidade, 
ou seja, se existem descendentes ou estão extintos:
Se no grupo ou dupla de pesquisa existe alguém que é descendente 
desses povos, mesmo que distante, para relatar algum costume desse antepassado:
OBS: O(a) professor(a) deverá valorizar tal descendência (parentesco) 
e a diversificação cultural promovida por esse modelo de mestiçagem étnica, 
a qual faz do povo brasileiro um dos mais belos e resistentes biologicamente 
do mundo, especialmente as mulheres (provocar debates faz parte, OK).

Prazo para as pesquisas nessa 2ª etapa também é de uma semana, 
para que não percam o entusiasmo.
Caso exista possibilidade (dos alunos ou da escola) pedir para os grupos ou duplas, 
quando forem expor a atividade, que enriqueçam a apresentação final, poderão fazê-lo 
através de vídeos, slides, documentários, cartazes, banner´s etc.
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FECHAMENTO
Professor(a), concluir a atividade através da exposição dos dados feitos pelos grupos ou 
duplas elencando no quadro as descobertas culturais que vão além do livro didático de História 
do Projeto Araribá, sempre pontuando a beleza da pluralidade cultural e que a cultura dos povos 
é sua base estrutural social e, portanto, sua permanência. 
Em outra situação, questioná-los no seguinte sentido:
Se todos tivéssemos o mesmo modelo cultural será que não ficaria monótono? 
Mesmo porque ser diferente não é ser desigual.
Bom trabalho.

SITES E LIVROS
Sites: http://www.mae.usp.br
           http://www.socioambiental.org

Livros: MINDIN Betty. O primeiro homem e outros mitos dos índios brasileiros. 
São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
ROTH, Otávio; ROCHA, Ruth. O livro das línguas. São Paulo: 
Melhoramentos, 1992. (Coleção O Homem e a Comunicação).


