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Para preservar a 
cultura
indígena

Educadores proporcionam dia de refle-
xão sobre a importância da valorização 
dos povos indígenas e respeito às suas 

manifestações culturais

O dia 19 de abril é reconhecido em toda 
a América Latina como o Dia do Índio, 
mas poucos sabem por que esta data foi 
escolhida. O projeto Divulgando a nossa 

cultura, realizado pela Creche Municipal Tio Sebas-
tião Xavier, tem exatamente esse objetivo: explicar 
o porquê das datas comemorativas. 
 Em 1940 foi realizada no México uma conferência 
onde os índios eram o tema principal. Acostumados 
e receosos com os maus-tratos praticados pelos 
homens brancos, os nativos da América resolveram 
ver tudo a distância. Poucos dias depois, convenci-
dos da importância histórica do evento, resolveram 
participar. Desde então, passamos a utilizar a data 
de ingresso deles na conferência para comemorar 
o Dia do Índio. Neste dia, ocorrem vários eventos 
dedicados à valorização da cultura indígena.
 Mas, como explicar para crianças com idade entre 
um e três anos culturas tão diferentes daquela a que 
estamos acostumados? Para não deixar apagar da 
memória a importância dos indígenas na formação 
do povo brasileiro, a Creche Municipal Tio Sebastião 

Xavier organiza de forma contínua eventos comemo-
rativos. Este ano, as educadoras trabalharam diversos 
aspectos da cultura de nossos ancestrais, que vão 
desde os ornamentos, passando pelos utensílios e 
habitação, até os alimentos. O dia 19 de abril foi 
escolhido para as apresentações de teatro, músicas 
e danças que identifi cam os nativos. Também foi 
realizada uma exposição com réplicas adquiridas no 
Museu do Índio. 
 Como estratégia pedagógica, a escola decidiu 
preparar os alunos dias antes das apresentações. 
No primeiro momento procuraram reacender na 
memória das crianças situações que elas já haviam 
vivido anteriormente. Em 2010, a escola realizou 
um passeio ao Museu do Índio, e este ano as fotos 
foram mostradas novamente aos alunos fazendo 
com que eles se lembrassem das coisas que apren-
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Os alunos foram 
caracterizados de índio e 
assistiram a encenação da 
Lenda de Mani

deram naquele momento. O pró-
ximo passo foi fazer com que as 
crianças entrassem no universo 
dos povos indígenas produzindo 
utensílios empregando a argila e 
materiais reciclados.
 Os desafi os não pararam por 
aí. Acostumados com os hábitos 
do mundo moderno, em que ma-
carrão instantâneo e enlatados 
substituem os produtos naturais, 
os alunos foram apresentados 
a alimentos como mandioca, 
batata-doce, milho cozido, peixe e 
diferentes frutas. O melhor é que 
não teve cara feia! Aproveitando 
as histórias dos índios, os educa-
dores, ao mesmo tempo em que 
apresentavam aos alunos uma 
cultura diferente, introduziam 
hábitos saudáveis de alimentação 
sem criar muita resistência.
 Na apresentação de teatro, os 
alunos assistiram a encenação da 
Lenda de Mani, que em tupi-gua-
rani quer dizer Mandioca, e conta 
a história da indiazinha (Mani) que 
ao morrer presenteia o povo com 
um delicioso alimento, a mandioca.

 A Diretora Adjunta Christia-
ne Penha é uma das idea-
lizadoras do projeto e já 
está acostumada a incor-
porar diversos perso-
nagens. É ela quem 
veste as fantasias 
que encantam as 
crianças nas da-
tas comemo-
rativas. Para 
Ch r i s t i a ne 
o professor 
deve usar a 
imaginação e 
explorar o lado lúdico 
para transmitir conhecimento. 
E destaca: “o educador tem 
que ser criança também, tem 
que deixar afl orar a imaginação. 
Trabalhar com Educação Infantil 
é isso. É o que aproxima a criança 
dos educadores”.
 O projeto Divulgando a nossa 
cultura faz com que nossa história 
ultrapasse as páginas dos livros e 
permaneça viva. Conforme desta-
cado pela Diretora Christiane, “as 
crianças reproduzem em casa os 

valores aprendidos na escola”, 
que, com isso, além de pro-
porcionar um enriquecimento à 
formação dos alunos, colabora 
para que a história do povo 
brasileiro seja preservada.
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