
Bismani é artesã! Povo Huni Kuĩ
Sua família conhece os artesanatos
produzidos por povos indígenas da sua
região? Que tal conhecer e comprar
alguns como forma de valorizar esse
trabalho?

Djuena é cantora! Povo Tikuna
Quais músicas a sua família consome?
Olha só quantas pessoas indígenas
estão trabalhando com a música:
Djuena Tikuna, Brow Mc´s, Kaê
Guajajara, Kunumi MC...

Éric é DJ! Povo Terena
Comente com as crianças o fato
de que pessoas indígenas podem
exercer qualquer profissão nos dias
atuais, inclusive ser um DJ! 

Enildo é motorista! Povo Ikólóehj Gavião
Você conversa com as crianças com
as quais convive sobre a importância
de todas as profissões? O seu
comportamento e como você se
relaciona com as pessoas nos diferentes
espaços são exemplos para as crianças!

Myrian é médica! Povo Guarani Mbya
Dentro das comunidades indígenas, há
medicinas próprias, baseadas em seus
saberes e prá�cas. Já parou para pensar
que a medicina que temos acesso é
apenas uma das diversas medicinas
que existem?

Daiane é ilustradora! Povo Po�guara
Aproveite para conversar com as
crianças sobre o fato de que “fazer
arte” também pode ser uma profissão:
uma criança que gosta de desenho
pode ser uma grande ilustradora!

Samara é advogada! Povo Pataxó
Você conhece algum advogado ou
alguma advogada indígena? Já parou
para pensar na importância de exis�rem
profissionais dessa área para defender
os direitos indígenas?

Francisco é professor! Povo Apurinã
Você sabia que, na maioria das
comunidades indígenas da atualidade,
há escolas? Quase sempre essas escolas
são bilíngues: estudam seu idioma
e também o português. 

Daniel é escritor! Povo Munduruku
Temos muitos escritores e muitas
escritoras indígenas! Conheça alguns
deles e algumas delas e busque por
suas obras: Eliane Po�guara, Olivio
Jekupé, Márcia Kambeba...

Soleane é historiadora! Povo Manchineri
Você já observou os livros de história
e reparou a autoria dos textos?
Dificilmente há historiadores ou
historiadoras indígenas e isso sempre
influencia a forma como a história
é relatada. Pense sobre isso!

Ítalo é cineasta! Povo Laklãnõ-Xokleng
Você conhece produções audiovisuais
construídas por indígenas? Dê uma
pesquisada no documentário: Mokoi
Tekoá Petei Jeguatá - Duas aldeias,
uma caminhada, do cineasta Guarani
M'bya Ariel Ortega.

Silvana é assistente social! Povo Kaingang
Na foto da carta, Silvana aparece com
uma pintura tradicional. Alguém já
voltou da escola com alguma pintura
no “dia do índio”? Será que é respeitosa
essa a�tude se não conhecemos os
significados das pinturas? 

Maria Tereza é agricultora! Povo Karo Arara
Reflita com as crianças sobre a origem
dos alimentos que mantêm suas
famílias. Valorizamos quem produz
nosso alimento e garante nossa vida?

Daiara é comunicadora! Povo Tukano
Você conhece a Rádio Yandê?
É a primeira rádio web indígena
do Brasil, conheça aqui:
https://radioyande.com/ 
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