PRECOnCEITO É DEsCOnHECIMEnTO

lugar de
indígena
é onde
queira
estar
preconceito é uma palavra inexistente nos idiomas indígenas, embora esses povos vivam
cercados por ele. o comin, que há 20 anos elabora o material da semana dos povos indígenas
junto com povos e pessoas indígenas, reconhece a urgente necessidade de diminuir o
preconceito. para isso, elaboramos no ano de 2019, no material da semana dos povos
indígenas, um caderno que aborda diretamente essa temática e que quer ser subsídio e
provocação para reflexões. para fomentar esse processo de reflexão, especialmente em sala
de aula, trazemos agora sugestões práticas de dinâmicas a atividades a serem desenvolvidas.
cada docente pode construir novas propostas a partir destas que são apenas ideias
iniciais. buscamos dividir as propostas por níveis de ensino, porém a autonomia do docente é
fundamental para avaliar o que cabe em sua realidade de atuação e fazer adaptações.
nesta lâmina queremos trazer à tona reflexões sobre as ideias pré-concebidas sobre
lugares determinados para povos indígenas, reconhecendo que as mudanças das
sociedades ao longo do tempo influenciaram diretamente no modo de vida destes povos.
por outro lado, quer possibilitar a compreensão de que, mesmo estando em espaços muito
diversos, as pessoas indígenas podem manter seus jeitos próprios de ser.

ensino Fundamental – 1º ao 5º ano
Primeiro momento

Terceiro momento

segundo momento

Quarto momento

Deixe as crianças se enumerarem de 1 a 5.
Os grupos 1, 2 e 5 se sentarão em uma mesa grande onde
há bolachas e bebidas. Os grupos 3 e 4 ficam ao lado.
Dê um dado para os grupos 3 e 4, e as alunas e os alunos
jogarão o dado um a um.
Quem jogar o dado que cair no número 6 pode sair do
grupo e se juntar ao grupo grande comendo bolacha e
bebendo.

Depois de uns 5-10 minutos (deixe a frustração dos alunos e
das alunas dos grupos 3 e 4 crescer um pouquinho) do grupo fazendo isso, termine a atividade. Dê bolachas e bebida
aos alunos e alunas que ficaram fora.

Avalie com os três grupos:
- Como eles e elas se sentiram de estar no grupo grande
com bebidas e bolachas/sair do grupo depois de jogar
6/não poder sair do grupo por não conseguir jogar 6?
- O que eles e elas acharam de estar no grupo deles ou
delas?
- O que eles e elas pensaram do outro grupo?
- O que é errado com este “jogo”?

Relacione a dinâmica do jogo com a perspectiva de
ter um lugar definido e delimitado para as pessoas
indígenas. Reflita com as crianças se é justo/correto ter
um espaço definido e único sobre o qual se pode estar e
depender de sorte para poder transitar.

ensino Fundamental – 6º ao 9º ano
Com os alunos e as alunas, leia o capítulo no caderno
“Lugar de índio é na aldeia?”.

Primeiro momento

Peça à turma para escreverem individualmente no
papel qual frase do capítulo se destacou mais para eles
e elas. Depois, convide as pessoas para caminhar pelo
ambiente, procurando pessoas que têm a mesma frase.

segundo momento

Convide os grupos e as pessoas individuais a
explicarem por que escolheram essa frase.
• Por que foi importante?
• O que se destacou?
• Como se sentiram com essa frase?
• O que eles/elas fariam se estivessem
nessa situação?

Terceiro momento

Com os alunos sentados e as alunas sentadas de novo,
abra o Google e procure imagens com as palavras
“índios” e/ou “povos indígenas”.
Discuta:
• Quais tipos de imagens aparecem?
• Onde são feitas as fotos?
• As imagens desaﬁam ou aﬁrmam preconceitos sobre
“o lugar do índio”?
• Como podemos achar outras imagens?
• Em quais outros ambientes (além da universidade e
da aldeia) se encontram indígenas?

ensino médio
Primeiro momento

Terceiro passo

Assista com a turma o vídeo 2 do Material da Semana
dos Povos Indígenas 2019, que fala sobre os indígenas Mbya Guarani que se deslocam até a cidade para
vender seus artesanatos.

Falem abertamente sobre as respostas e impressões
de cada um. Aproveite para conceituar com a turma
o termo “invisibilidade”, muito presente no vídeo
assistido. Discuta com a turma quais são os outros
grupos que são, muitas vezes, invisibilizados.

segundo passo
Entregue algumas perguntas em uma folha para que
respondam individualmente:
• O que mais chamou sua atenção no vídeo?
• Há contrastes entre o ambiente da terra indígena e da
cidade? Explique.
• Quais são seus sentimentos ao ver essa realidade?

Quarto passo
Como forma de dar visibilidade à temática, busque
contatar pessoas indígenas que possam vir até a escola e falar sobre sua realidade e cotidiano, reforçando a ideia de que os povos indígenas podem estar
nos mais diversos espaços e que, em cada espaço,
têm possibilidade de contribuir.

