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A HISTÓRIA DOS BICHOS DE PALOB

É usual contarmos histórias para introduzir um contexto musical diferente, 

principalmente para as crianças pequenas, mas também pode ser um ótimo 

caminho para aproximar os adolescentes da música indígena se adequarmos 

a forma da contação. A narrativa de Bichos de Palob pode estimular diversas 

atividades. Ela está no livro Cantos da Floresta e no livro de Betty Mindlin 

indicado ao final. 

Nossas sugestões podem ser modificadas de acordo com cada situação 

educativa:

• Prepare o ambiente da sala, diminuindo a luz, caso seja possível, propondo 

que as crianças sentem ou deitem confortavelmente, fazendo um breve 

relaxamento com efeitos sonoros de floresta como fundo musical. 

• Outra possibilidade é, antes dos alunos entrarem, preparar a sala com 

folhas secas no chão, galhos pendurados, aromas diversos, meia-luz, efeitos 

sonoros de floresta tocando continuamente, enfim, criar um ambiente de 

mata fechada com o objetivo de proporcionar uma experiência sensorial aos 

alunos, quando entrarem na sala. 

• Após o preparo da sala, é importante orientar os seus alunos sobre a forma 

de entrar na sala: em silêncio, deixando-se envolver pelo que vê e sente, 

acomodar-se, confortavelmente, sentados ou deitados e de olhos fechados. 

• Após alguns minutos imersos nesse ambiente, colocar o áudio da narrativa dos Bichos de Palob pelo 

pajé Dikboba

• Após perceber que os alunos “viajaram” nesse clima sonoro, vá diminuindo o volume do áudio e 

comece a contar a história dos Bichos de Palob, intercalando as canções de cada bicho. Procure 

utilizar, ao máximo, os seus recursos de contação de histórias, isto é, enfatizar a entonação das frases, 

realizar sons onomatopaicos e de efeitos sonoros, alongar ou encurtar sílabas de determinadas 

palavras, criar suspense em determinados momentos, etc.

• Ao final da história, coloque as gravações de algumas das músicas dos bichos, citados anteriormente, 

cantem junto, mostre a letra, as imagens dos bichos e comente  sobre os significados. Comente com 

as crianças sobre as impressões de cada uma, tanto da história como das músicas.

• Você pode estimular, também, que os alunos façam relações com  outras histórias já conhecidas, percebendo 

as semelhanças e diferenças entre elas.  Sugerimos a Festa no Céu, a Arca de Noé, entre outras.

A história completa do mito Bichos de Palop encontra-se no livro Vozes da origem, estórias sem escrita: 

narrativas dos índios Suruí de Rondônia, da antropóloga Betty Mindlin. A obra reúne mitos dos Paiter 

Surui e aspectos da vida social desse grupo. São Paulo: Ática/Iamá, 1996

 PARA LER

SOBRE O POVO PAITER SURUI

Os Paiter SuruI vivem em Rondônia, 

na terra indígena Sete de Setembro e 

se dividem em 27 aldeias. Eles falam 

a língua Paiter da família linguística 

Tupi-Mondé e dividem-se em quatro 

clãs: G̃amep (marimbondos pretos), 

G̃abg̃ir (Marimbondos Amarelos), 

Makor (Taboca) e Kaban (Marindiba). 

Os Paiter surui são conhecidos como 

um povo cantor que também gosta 

muito de contar histórias. É comum 

ouvir narrativas entremeadas de 

canções que costuram a trama, 

mesclando fala e canto.  

Mais informações sobre esse povo 

no livro Cantos da Floresta e no site 

do ISA https://pib.socioambiental.

org/pt/povo/surui-paiter
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