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CAIXA DIDÁTICA

 As Caixas Didáticas foram desenvolvidas pelo 
MAE em 2008 como um material lúdico-pedagógico, 
com o objetivo de democratizar o acesso ao nosso 
acervo, garantir a acessibilidade, uma vez que as 
peças são manipuláveis, sendo também uma forma 
de levar o museu para além de seus muros, atingindo 
mais pessoas do que público frequentador do MAE.

 Essa Caixa pretende refletir acerca das diversas 
formas de embelezamento do corpo, levando alunas 
e alunos a reconhecer as diferenças e semelhanças 
de seus próprios costumes com aqueles das 
populações indígenas. Em todos esses contextos, a 
beleza está muitas vezes relacionada à utilização de 
adornos corporais como brincos, colares, pintura 
corporal, tatuagens e penteados.

 Como as peças que constituem a Caixa 
demonstram, todos esses adornos podem ter 
diferentes funções de acordo com a sociedade em 
que são utilizados. Os alargadores de orelha, por 
exemplo, são muitas vezes considerados símbolos 
de transgressão em nossa sociedade, enquanto que, 
para muitos povos indígenas, eles são entendidos 
como um sinal de sabedoria, sendo utilizados apenas 
por aqueles que sabem muito porque ouvem muito 
e, portanto, são dignos de respeito.



 Assim, a Caixa Beleza utiliza adornos corporais 
para explicar que o significado e a importância 
atribuídos a esses adereços estão diretamente 
ligados ao contexto social em que estão inseridos, e 
que existem diversos padrões de beleza.

 Dentro referencial curricular do Paraná para o 
ensino Fundamental 1, a Caixa Didática Beleza pode 
ser usada no ensino de Artes dentro da proposta da 
Unidade Temática “Matrizes Estéticas e Culturais” do 
1° ao 5° ano. 
  
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais 
nas manifestações artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. -
 
 A Caixa Beleza também pode ser utilizada para 
o ensino Fundamental 1 no ensino da História dentro 
da Unidade Temática “As pessoas e os grupos que 
compõem a cidade e o município” do 3 ano.

(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.
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TEXTO DE APOIO



          O que é “humano”? O que define a humanidade? As 
diferentes respostas a esses questionamentos estão na base das 
diversas formas de ornamentação do corpo. O corpo é nossa 
primeira manifestação para o mundo e é a partir dele que são 
criadas noções de pessoa e de humanidade nas mais diversas 
culturas. Em alguns casos, como no da ciência moderna, entende-
se como “humano” apenas aquelas criaturas que fazem parte da 
espécie homo sapiens. Nesse sentido, características como ser 
mamífero, andar sobre as duas pernas e ter apenas dois braços 
fazem parte do que define o que é um “humano”. Em outros casos, 
como é o das cosmologias ameríndias, a humanidade não é restrita 
apenas a esse tipo de corpo. Para essas populações, todos os 
seres vivos vêem a si e a seus parentes como humanos, enquanto 
enxergam outras espécies como não-humanas. Nesse sentido, os 
macacos se veem como humanos e enxergam os homo sapiens e 
outras espécies, como a formiga, por exemplo, como “bichos”. Da 
mesma maneira a formiga também se vê como humana e vê os 
outros como não-humanos. O que confere humanidade às pessoas, 
nesse sentido, não é fazer parte de uma espécie específica, mas 
uma questão de perspectiva. As pessoas se consideram humanas 

POVOS ÍNDIGENAS

Figura 01 - Perfurador Xetá
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em relação a outros seres, que não o são. Então, nas sociedades 
ameríndias, o que faz as pessoas serem humanas? 

          A humanidade nesse contexto é construída ao longo da vida 
das pessoas. Quando um bebê nasce, ele não é necessariamente 
visto como um humano, ele vai se tornando um à medida que 
convive com seus parentes, come da mesma comida que eles e 
participa das festas de iniciação. Humano, nesse sentido, é aquele 
que vive sua vida de acordo com os costumes de seu grupo e 
de seus parentes, e que tem seu corpo transformado por esse 
convívio. E é aí que os adornos adquirem importância central 
na cultura dessas populações: eles fazem com que as pessoas 
adquiram qualidades necessárias para o bom desenvolvimento 
da vida social.  Cocares, adornos nas orelhas ou no lábio inferior, 
por exemplo, não são apenas enfeites, mas elementos que 
potencializam as capacidades dos corpos humanos, de uma forma 
parecida aos óculos que nos permitem enxergar melhor. Outro 
exemplo são as cores utilizadas na pintura corporal, que tendem a 
concordar com as fases da vida social das pessoas: a tinta vermelha, 
extraída do urucum, geralmente é utilizada em momentos de 
transformação, como aqueles em que as crianças passam pelos 
ritos de iniciação, pois “abrem” o corpo para as mudanças trazidas 
pela nova fase, enquanto o negro do jenipapo, que tende a ter um 
efeito protetivo, é utilizado como uma defesa para o corpo que 
está em perigo, como nos momentos de guerra. Entre os Kayapó/

Mebengokre, 
a pintura 
corporal é 
desenvolvida 
ao extremo 
com um série 
de padrões, 
cores, 
materiais 
que fazem 
parte de um 
sistema de 
significações 
capaz deFigura 02 - Colar Garras de Onça Xingú Figura
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simbolizar eventos, status 
e processos. Por exemplo, 
o resguardo e fim do 
resguardo depois do 
nascimento do primeiro 
filho se expressa também 
na pintura corporal não só 
dos pais e da criança, mas 
também os avós, irmãos 
da mãe e irmãs do pai. 
Cada indivíduo deve seguir 
uma sequência de pinturas 
neste período de tempo. 

Além disso, muitos 
adereços são feitos a 
partir de ossos e garras de 
animais, como forma de 
incorporar as perspectivas 
de alguns animais. Como                                                                         
vimos, todos os seres têm 
um fundo de humanidade 

                                                                        comum, ou seja, todos se 
veem como humanos e agem como tal. Isso faz com que algumas 
características de alguns animais possam ser adquiridas em 
determinados momentos. Quando um guerreiro, por exemplo, 
faz incisões em sua pele com dentes de algum animal, ele está 
transformando seu próprio corpo com partes do outro corpo, o 
que faz com que ele, momentaneamente, adquira sua perspectiva 
(Figura 01).  Nesse sentido, não é raro que alguns caçadores 
indígenas utilizem colares de garra de onça para adquirir sua 
agilidade, coragem e ferocidade, muito úteis na procura pela 
caça (Figura 02). Em outros casos, são utilizados ornamentos de 
avestruz, que trazem aos corpos adornados sua força e velocidade; 
de pássaros, que conferem a visão aguçada e a capacidade de 
se deslocar pelo ar (Figuras 03 e 04); e de árvores ou pedras, que 
proporcionam durabilidade e resistência. A utilização de partes 
dos corpos de animais ou de outros seres vivos como meio de 
ornamentação, nesse sentido, implica na apropriação de suas

Figura 03 -  Toucado
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características e na potencialização  da capacidade bélica. Desse 
modo, o  corpo se constitui  como um veículo de transformação de 
poderes e forças  animais em humanas.

          Os adornos indígenas, portanto, não têm uma função apenas 
estética, da maneira como entendemos, mas têm uma relação direta 
com a modificação do corpo de forma objetiva e subjetiva. É por 
meio da ornamentação do corpo que se torna humano e que se 
desenvolvem algumas características desejadas pela comunidade. 
Entre os Kisêdjê do Parque do Xingu, por exemplo, os discos labiais 
e auriculares (Figuras 05 e 06) são utilizados pelos homens para 
desenvolver suas capacidades de oratória e de escuta/compreensão 
dos outros, ambas as características entendidas como cruciais para 
uma pessoa admirável. É inclusive por meio desses adornos que 
os Kisêdjê se definem enquanto um grupo distinto dos outros e, 
portanto, propriamente humano. Estes adornos, para os Kisêdjê, 
fazem parte da própria definição de ser humano.

          É interessante notar que os “alargadores” kisêdjê só podem ser 
comparados superficialmente aos alargadores utilizados por nós. Ou 
seja, é possível traçar algumas comparações entre adornos que nós 

Figura 04 -  Brincos Karajá
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utilizamos e aqueles utilizados por comunidades indígenas, mas seu 
sentido e significado social é muito diferente pois, mesmo quando 
um adorno utilizado por nós possui um significado emocional, isso 
não significa que este impacte na nossa constituição enquanto 
pessoa ou na estrutura da nossa personalidade. Enquanto para 
nós um alargador ou outros ornamentos como brincos, colares, 
tatuagens e piercings servem para nos identificar como indivíduos 
que já têm seus corpos constituídos desde o nascimento, entre as 
populações ameríndias os adornos podem mudar completamente 
a constituição corporal de quem o usa, e pode determinar ou não 
sua humanidade. No entanto, há alguma relação entre adornos 
indígenas e “rituais” ocidentais, como, por exemplo, o uso de anéis 
por pessoas ao se casar, o anel também como um presente dado à 
meninas que completam 15 anos nas festas de debutante, nas quais 
as meninas são consideradas prontas para serem “apresentadas 
à sociedade”, ou seja, casar-se. Estes “rituais” mudaram ao longo 
do tempo e hoje as festas de debutante são uma raridade e casais 

usam anéis de casamento 
apenas se assim desejam. 
Alguns adornos para 
nossa sociedade também 
carregam um peso de 
gênero: brincos são 
um tipo de adorno 
que até pouco tempo 
atrás eram entendidos 
como sendo apenas 
de mulheres, sendo 
socialmente inaceitável 
seu uso por homens. De 
forma geral, esta rigidez 
tem se alterado nos 
últimos anos, o que não 
significa que não existam 
pessoas conservadoras 
que defendem estas 
normatizações de gênero 
no uso dos adornos.                   

Figura 05 - Discos labiais e auriculares Kisêdjê
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          Há um ponto comum entre os nossos adornos e adornos 
de populações indígenas: ambos têm como uma de suas funções 
trazer a beleza ao corpo adornado. Obviamente, o que se 
entende por beleza muda de acordo com os contextos sociais. 
Enquanto em nossa sociedade a beleza ligada à aparência física é 
determinada a partir de um padrão eurocêntrico, em populações 
indígenas a beleza não é apenas uma qualidade estética: um 
corpo belo é aquele que foi produzido com cuidado pelos seus 
parentes, aquele que possui qualidades socialmente valorizadas. 
Nesses casos, a beleza pode estar relacionada a ser um bom 
caçador, por exemplo. Entre os Bororo, a palavra Bakoro pode 
significar, ao mesmo tempo, “pintura listrada” e “beleza/grandeza/
força” (OCHOA CAMARGO, 2005). A beleza, para as populações 
indígenas, está ligada com a ideia de moral, força e justiça. Entre os 
índios Kaxinawá, é comum pintar os dentes de preto com a tinta de 
uma planta chamada nixpu para fortalecê-los (Figura 06), pois eles 
entendem os dentes como parte muito importante do corpo. Além 
de fortes, os dentes também são percebidos como bonitos. Para os 
Kaingang, uma mulher ter a barriga grande é um sinal de saúde e, 
portanto, beleza. Esses “padrões” de beleza em populações

Figura 06 - Discos labiais e auriculares Kisêdjê
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indígenas são completamente diferentes dos nossos, não só na 
aparência, mas no significado da beleza. 

          A beleza em nossa sociedade tem uma relação direta com 
poder e dinheiro. Na Renascença, por exemplo, mulheres gordas 
eram consideradas bonitas (Figura 07), pois isso demonstrava 
que sua família tinha fartura de alimentos, em uma época em que 
grande parte da população sofria com subnutrição. Um exemplo 
disso é a pintura “Vênus com um espelho”, de Ticiano, que mostra 
uma mulher se vendo no espelho cercada de anjos. Vênus, na 
Mitologia Romana, é a deusa de beleza, da fertilidade e do amor. 
Hoje o padrão de beleza é magro, branco e alto, se assemelhando 
a um ideal europeu/norte americano. As mulheres são os principais 
alvos destes padrões, mas entre os homens tem crescido nos 
últimos anos uma pressão estética por um padrão também 
branco e magro, mas forte e alto, de acordo com um ideal de 
masculinidade. A busca por esse padrão inalcançável por homens 
e mulheres se torna frustrante e pode resultar em problemas de 
saúde física e mental, os maiores exemplos disso são os transtornos 
alimentares, como a bulimia e anorexia, doenças na qual o indivíduo

Figura 06 -  Pintura dos dentes com o Nixpu
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que é a provocação do vômito após as refeições, e a anorexia, 
que é a privação de alimentos até níveis extremos. Outra forma de 
tentar alcançar um ideal de beleza é através de cirurgias plásticas, 
neste aspecto o Brasil está em segundo lugar no ranking de países 
que mais realizam este tipo de procedimento cirúrgico. As mulheres 
são quem mais buscam as cirurgias plásticas, representando 
87,2% de todos os procedimentos realizados no mundo em 
2013. O número de homens buscando esses procedimentos têm 
aumentado nos últimos anos, segundo a Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica (SBCP), quadruplicando entre 2013 e 2018. No caso 
masculino, cresce a cada dia mais uma pressão para que sejam 
musculosos e “bombados”, o que faz com que muitos exagerem em 
práticas de musculação em busca desse que é considerado o corpo 
perfeito. Os casos de lesões, fraturas e até mesmo depressão em 
homens das mais variadas idades têm aumentado por conta dessa  
exigência.

Figura 07 - Vênus com um Espelho - Ticiano
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          A Indústria da Beleza é quem mais se beneficia dessa busca 
por um padrão impossível. No Brasil, estima-se que este mercado 
cresceu 567% nos últimos cinco anos movimentando por ano, 
em média, 38 bilhões de reais¹. No panorama mundial, o valor 
de mercado desta indústria alcançou 532.430 bilhões de dólares 
em 2017². A perspectiva é que a indústria da beleza permaneça 
se expandido, com isso, crescem as formas de coerção social 
para que as pessoas permaneçam tentando se encaixar em um 
padrão de beleza inalcançável para a maioria da população. Se 
o corpo é a manifestação carnal da cultura, o nosso corpo reflete 
uma subjetividade marcada pelas contradições e o consumismo 
de nossa época. Saber como outras culturas lidam com o corpo, 
a beleza e a auto estima é um importante exercício para entender 
que os padrões não são universais e imutáveis, assim como para 
perceber que cada tipo de beleza deve ser valorizado. 

¹ Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal.
² https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/
article?id=30351
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ATIVIDADES



01. ATIVIDADE DO ESPELHO
          Os Mebengokre são conhecidos por suas pinturas 
corporais diversas, relacionadas com ritos de passagens 
e momentos específicos da vida. A pintura corporal, para 
os Mebengokre, está relacionada  à natureza humana e à 
construção da própria identidade. Logo após o nascimento 
do bebê,  após sua separação do cordão umbilical, ele é 
imediatamente pintado de jenipapo como forma de reconhecer 
esse ser como humano. As pinturas passam a adquirir execuções 
cada vez mais rígidas na vida adulta, correspondendo desde 
a qual categoria o indivíduo pertence, se é homem ou mulher, 
por exemplo, ou se é casado e tem filhos, assim como em 
determinadas ocasiões, casamento, fim do luto, nascimento de 
um filho, etc. A execução das pinturas são exclusivamente feitas 
pelas mulheres, enquanto os homens realizam apenas pinturas 
mais simples, com urucum e carvão. É necessário tempo e 
prática para dominar a técnica correta de pinturas corporais 
entre os Mebengokre. 

          Agora vamos ver, na próxima página, alguns exemplos de 
pinturas corporais dos Mebengokre! Pegue um espelho, encaixe 
em seu rosto e observe os padrões das pinturas! Cada pintura 
tem um significado diferente.
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Resguardo Masculino Resguardo Feminino

Motivo decorativo

Mulher com filho
recém nascido

Iniciação Feminina

Iniciação Masculina
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02. ADORNAR OS BONECOS DE PAPEL 
          Como já sabemos, os adornos têm um significado 
diferente para os povos indígenas. O que para nós, influenciados 
pela cultura ocidental, pode ser apenas um objeto bonito, para 
povos originários pode ter uma significação diferente, atrelada 
à própria concepção de ser humano e humanidade. Entre 
as populações ameríndias, o belo não é apenas estético, da 
forma como entendemos, mas também repleto de significados 
distintos. Com base no texto e nas discussões feitas em sala, 
vamos adornar os bonecos de papel! Você pode adornar 
livremente ou de acordo com as cores no verso. Cada cor 
representa uma etnia diferente e, apesar de existirem adornos 
semelhantes, seu significado e a forma que são utilizados muda 
de etnia para etnia. O objetivo desta atividade é o de familiarizar 
os alunos com os adornos de diferentes populações ameríndias 
e aprender as diferenças e semelhanças das diversas formas de 
se adornar.
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03. BONECOS: INICIAÇÃO MASCULINA
E FEMININA

          Para essa atividade, preparamos dois caderninhos 
diferentes. Um deles é sobre a iniciação masculina dos meninos 
da etnia Javaé. O outro é sobre o desenvolvimento das meninas 
na nossa sociedade.

         Forme uma roda com todos os seus alunos para conversar 
sobre o que é crescer e o que muda na sua vida, no seu jeito de 
se vestir e de se adornar nas diferentes fases da vida. Utilize os 
caderninhos como base para a discussão. Eles têm textos que 
podem ser lidos como em uma contação de história. Depois, 
distribua os caderninhos para os seus alunos, para que eles 
possam experimentar se adornar nas diferentes fases da vida.
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04. PADRÕES DE BELEZA
          Como vimos no texto, a beleza para populações ameríndias 
não está relacionada apenas à aparência física, mas a qualidades 
consideradas positivas de forma geral, como força e saúde. 
Os objetivos dessa atividade são discutir padrões de beleza 
ocidentais, refletir sobre os padrões de beleza e autoestima e 
sobre o significado de beleza para populações ameríndias.

         Organize os alunos em grupos. Depois, divida as imagens 
em quantidades iguais e as distribua entre os grupos. Peça para 
eles analisarem as fotos se perguntando as seguintes questões: 
1) Na sua opinião, essa pessoa é bonita? e 2) Por quê?
Depois, peça que eles elejam uma imagem que considerem 
bonita.

         No primeiro momento, peça para o grupo escolher um 
representante para explicar o motivo da escolha da foto. Discuta 
com os alunos mais uma vez sobre a questão da beleza entre as 
populações ameríndias, e de como ela está ligada à ética. 
Depois, recolha as imagens e as redistribua, pedindo para que 
os alunos avaliem novamente a beleza nas fotos, agora levando 
em consideração a discussão sobre beleza entre populações 
ameríndias.

         Por fim, reúna os alunos em uma roda e passe a caixa vazia 
de mãos em mãos, pedindo para eles procurarem a beleza na 
imagem que há dentro da caixa. A caixa traz um espelho, e os 
alunos irão ver seus reflexos e serão instigados a procurar sua 
própria beleza.
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A imagem acima exibe 8 exemplos dos 40 cartões disponíveis.



CARTÃO 01: Kim Taehyung (V/BTS - cantor)
CARTÃO 02: Timothée Chalamet (ator)
CARTÃO 03: Chance Perdomo (ator)
CARTÃO 04: Lee Joo Young (atriz)
CARTÃO 05: Hunter Schafer (atriz)
CARTÃO 06: Kaya Scodelario (atriz)
CARTÃO 07: Zendaya (atriz)
CARTÃO 08: Bruna Marquezine (atriz)
CARTÃO 09: Maíra Mdeiros (Nunca te pedi nada - youtuber)
CARTÃO 10: Nataly Neri (youtuber)
CARTÃO 11: Eduardo Carmargo (Diva Depressão - youtuber)
CARTÃO 12: Louie (Louie Ponto - youtuber)
CARTÃO 13: Willow Smith (cantora)
CARTÃO 14: Indígena Brasileira (sem nome)
CARTÃO 15: Moça indiana (sem identificação)
CARTÃO 16: Moça africana (sem identificação)
CARTÃO 17: Moça chinesa (sem identificação)
CARTÃO 18:  Indígena Nativo Brasileiro (sem identificação)
CARTÃO 19: Spartakus (youtuber)
CARTÃO 20: Preta Araújo (youtuber)
CARTÃO 21: Gabriel Leone (ator)
CARTÃO 22: Chay Suede (ator)
CARTÃO 23: Rômulo Estrela (ator)
CARTÃO 24: Johnny Massaro (ator)
CARTÃO 25: Humberto Carrão (ator)
CARTÃO 26: Jonatas Faro (ator)
CARTÃO 27: Isabela Drumond (atriz)
CARTÃO 28: Marina Ruy Barbosa (atriz)
CARTÃO 29: Vitão (cantor)
CARTÃO 30: Mc Jerry (cantor)
CARTÃO 31: Karol Conka (cantora)
CARTÃO 32: Luisa Sonza (cantora)
CARTÃO 33: Anitta (cantora)
CARTÃO 34: Todrick Hall (cantor)
CARTÃO 35: Simaria (cantora)
CARTÃO 36: Ludmilla (cantora)
CARTÃO 37: Heslaine Vieira (atriz)
CARTÃO 38: Ana Hikari (atriz)
CARTÃO 39: Jennie Kim (Blackpink - cantora)
CARTÃO 40: Kim Jong In (Kai/Exo - cantor)
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CATÁLOGO
DE PEÇAS
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Bracelete de plumas
Material: Corda e penas de aves
Origem: Kaingang

As penas de aves também são muito 
utilizadas na confecção de adornos 
indígenas. Este é um exemplo de 
bracelete confeccionado a partir 
de penas de diversas aves.

Bracelete trançado 
Material: Madeira e palha trançada
Origem: Kaingang
A arte de trançar a palha está presente 
em variadas culturas indígenas, não só 
na composição de cestarias e utensílios 
domésticos como também na elaboração 
de adornos. Aqui, temos  um exemplo de 
bracelete confeccionado de palha de duas 
tonalidades, com base interna de madeira.

Colar de sementes 
Material: Corda encerada e sementes* 
Origem: Kaingang
*“olho de cabra” e jarina

Os indígenas confeccionam uma 
diversidadede  peças  a  partir  de 
sementes  que  extraem  danatureza.
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Brincos
Material: Corda e penas de aves
Origem: Kaingang

Estes brincos, confeccionados 
com penas de tucano (vermelhas 
e amarelas) e mutum (pretas), são 
utilizados pelos homens xinguanos, 
após um período de reclusão que 
marca a passagem da puberdade para 
a idade adulta.

Uluri
Material: Fibra
Origem: Grupo do Xingu

Os uluris são usados pelas mulheres 
após o rito de maturidade, em torno 
da cintura como um cinto e quando 
estão sem eles, sentem-se nuas.

Botoque
Material: Madeira     |    Origem: Kayapó

Entre os Kayapó, o botoque, por eles 
chamado de “akàkakô“, é um adorno de 
uso exclusivamente masculino. Para usá-lo, 
costuma-se fazer um pequeno furo no lábio 
inferior dos bebês, que irá sendo alargado à 
medida que este vai crescendo, até atingir o 
máximo na idade adulta, quando o homem 
é “pai de muitos filhos”. Na cultura Kayapó, o 
uso do botoque é associado à capacidade de 
oratória, ajudando o indivíduo a se expressar 
adequadamente nas audiências públicas e 
cantos cerimoniais.
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Pulseira de Miçangas
Material: Miçangas Sintéticas 
Origem: M-byá-Guarani
A confecção de adornos com miçangas 
é bastante difundida entre os grupos 
indígenas da região do Pará. As miçangas 
chegaram à região em meados do século 
XIX por meio do comércio de trocas com 
os negros refugiados da então Guiana 
Holandesa (atual Suriname). Hoje, a 
confecção de peças de miçanga está 
difundida entre um grande número de 
grupos indígenas, habitantes de diversas 
regiões do país. Essa pluralidade de 
artífices faz com que se produza uma 
rica variedade de peças com cores e 
desenhos variados.

Boneca Karajá
Material: Argila   Origem: Karajá

Os Karajá, povo auto-denominado 
‘Iny’, habitam há séculos as margens 
do Rio Araguaia, nos estados de Goiás, 
Tocantins e Mato Grosso. As bonecas 
Karajá, confeccionadas exclusivamente 
pelas mulheres, têm uma função 
lúdica para as crianças, mas também 
são instrumento de socialização da 
menina, onde são modeladas como 
acontecimentos da vida cotidiana. Um 
conjunto de bonecas com o qual cada 
menina é presenteada representam 
vários períodos e situações da vida.

Colar feminino, de estilística 
Krahò:
Material: sementes e penas de aves  
Origem: Kaingang (*)
Nome Indígena: Hankrethê

(*) Apesar de ter sido fabricado pelos 
Kaingang, o colar segue a estética Krahò. 
Os Krahò vivem no norte do estado do 
Tocantins. Há um colar tradicional deste
povo que é utilizado somente pelas 
índias jovens. É também chamado de 
“colar de menina-moça”.
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         As Caixas Didáticas do MAE são materiais lúdico-pedagógicos 
que vêm desde 2008 sendo utilizadas na missão de democratizar 
o acesso ao acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da 
UFPR para garantir a acessibilidade, uma vez que as peças são 
manipuláveis. São uma forma de levar o museu para além de seus 
muros, atingindo mais pessoas além do público que visita o Museu.

         Entre 2019 e 2020, após uma pesquisa iniciada já em 2016, 
elas foram re-desenhadas para melhor atender o seu público 
com o apoio do Edital N.º 03/2019 - Fortalecimento de Atividades 
Contínuas de Extensão Universitária da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da Universidade Federal do Paraná.

PROJETO DE RE-DESIGN DAS CAIXAS DIDÁTICAS:

           Realizado pelos Programas de Extensão Universitária Ações Educativas 
e Difusão Cultural do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR.
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