




CONCEITOS

Biologia

• Biodiversidade.

• Unidades de conservação.

• Manejo sustentável.

Antropologia

• Cultura, etnia, alteridade, etnocentrismo.

• Diversidade cultural.

• Aculturação, colonização x resistência cultural.

• Ciência “primitiva”.

Geografia

• Organização do espaço.

• Desenvolvimento sustentável.

• Lugar.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Caderno e lápis ou caneta.

• Cartolina ou outro material para exibição dos resultados das pesquisas à classe.

• Computadores com acesso à internet.

• Atlas geográfico.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

O trabalho interdisciplinar aqui proposto é constituído de três partes distintas e

complementares. Cada uma delas se desdobra em outras etapas operacionais, conforme

descrito a seguir:

Parte 1 - Roteiro para discussão do documentário.

Os professores envolvidos no projeto definem um roteiro prévio de questões que auxiliem

os alunos a extrair as informações veiculadas no documentário e a debater com mais

consistência. Como sugestão preliminar, seguem as perguntas:
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- Caracterização dos Kichwa: identificação do povo indígena de que trata o vídeo: os

Kichwa no Equador. Qual a localização geográfica dos Kichwa naquele país? Que

formas de organização adotam nas práticas agrícolas e extrativistas? De que alimentos

se servem? Como é feita a educação dos jovens? Notar que a grafia do povo indígena

deve ser feita com inicial maiúscula e sempre no singular. Além disso, como os povos

indígenas algumas vezes se distribuem independentemente das fronteiras políticas

das nações, diz-se os Kichwa no (e não do) Equador.

- A delimitação de território: o vídeo menciona deslocamentos de parte do povo

Kichwa para regiões mais inacessíveis da floresta Amazônica. Quais as razões que

os levaram a isso? E no Brasil, o que causa os deslocamentos de povos indígenas?

Como se dão a posse e/ou delimitação de territórios indígenas? Que problemas

ocorrem?

- A organização do espaço: como os Kichwa organizam espacialmente as suas

atividades? Aqui se podem lembrar as menções feitas ao espaço destinado às casas,

à caça, à agricultura para subsistência, ao cultivo de espécies com propriedades

medicinais, etc.

- A formação dos jovens: o vídeo mostra que os Kichwa encaminham os jovens para

o ensino formal da rede escolar equatoriana. A que se pode atribuir essa procura?

Será possível conseguirem uma síntese que reúna o melhor da educação escolar

formal e da educação realizada no seio da comunidade? Qual seria o interesse

disso?

- Conhecimentos tradicionais: que formas de conhecimento são produzidas pelas

comunidades indígenas? Como esse saber é apropriado pelas indústrias farmacêutica

e alimentícia e pela comunidade científica em geral? Como interpretar o desejo dos

Kichwa de produzirem conhecimentos novos em Biologia, Antropologia, História,

Geografia, etc.? Como esse processo ocorreria sem perda de identidade cultural? É

possível os Kichwa manterem a especificidade de sua tradição cultural num momento

de mudanças econômicas, ambientais em seu território?

- Os temas ambientais: de que modo os Kichwa discutem a questão das patentes sobre

o conhecimento e uso de plantas medicinais e alimentícias? Como interpretam a

questão relativa ao estabelecimento e manejo de unidades de conservação?

- Tempo narrativo: o documentário apresenta momentos em que a câmara passeia

alguns segundos por imagens “neutras”, como, por exemplo, o céu. Qual o papel
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dessas passagens? Pode-se indicá-las como marcando uma troca de tema, ou

propondo um momento de reflexão?

Definido o roteiro de interpretação do documentário, um dos professores, o de Biologia,

por exemplo, expõe à classe as etapas do trabalho interdisciplinar que se inicia.

Fornece o roteiro aos alunos, exibe o vídeo por inteiro, repetindo se necessário, e

promove a discussão das questões sugeridas. Os outros professores podem retomar o

debate das questões, reexibindo o vídeo, se for preciso.

Parte 2 - Conhecendo os povos indígenas no Brasil.

Em seguida, o professor de Antropologia/Sociologia organiza os alunos em grupos

que irão pesquisar sobre povos indígenas no Brasil. O educador define com os alunos

os critérios da pesquisa. Pode-se realizar uma pesquisa ampla, visando um

levantamento (nomes, localização, principais características sócio-culturais, etc.) em

todo o País. É possível restringir o levantamento à região em que os alunos residem.

Recomenda-se que a busca seja feita na internet, pois existem numerosos sítios com

informação atualizada, como os indicados na bibliografia.

Como os Kichwa da floresta equatoriana, muitas comunidades indígenas pelo Brasil

também lutam hoje para manter a dignidade e para manejar a riqueza de suas

culturas e de seus territórios (Roraima, Xingu, Mato Grosso do Sul, entre outros). A

Antropologia, ao trazer o conhecimento das comunidades indígenas brasileiras para

este projeto, procura dar ênfase àquilo que é central no vídeo: Os índios ricos, em um

quadro amplo de diversidade cultural. A resistência de povos indígenas no Brasil,

bem como em outros lugares do planeta, a invasão de suas terras e a exploração de

suas riquezas (por parte tanto de grandes empresas nacionais e estrangeiras de

madeira e mineração como de latifundiários e de colonos) é uma realidade da qual

não se pode escapar. Não se pode ignorar a rica cultura indígena (arte culinária e os

objetos para o seu preparo, música, pensamento, conhecimento da flora e fauna

locais, arte da cerâmica), sua rica estética da existência.

Nessa etapa, o professor de Geografia pode promover um exercício de leitura de um

mapa de parques e terras indígenas do Brasil como o do Atlas Geográfico Escolar do

IBGE (página 118) ou do Geoatlas (páginas 90, 91), em que se pode chamar a atenção

para a concentração das maiores áreas indígenas nas regiões Norte e Centro-Oeste,

e também para a localização das principais áreas de conflitos com fazendeiros,

posseiros, madeireiros, garimpeiros e outros membros de nossa civilização.
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O professor de Biologia pode desenvolver uma atividade que contextualize a

constituição das unidades de conservação (UCs) no Brasil, indicando algumas das

principais e discutindo os critérios que as definem. Os alunos, reunidos em grupos,

pesquisariam sobre UCs de sua região ou Estado, caracterizando e distinguindo um

parque de uma estação ecológica, de uma reserva extrativista, etc. A pergunta

norteadora da pesquisa seria: “Quais as categorias de UCs que compatibilizam

preservação da natureza com a manutenção de comunidades tradicionais residentes

na área, bem como com as formas de exploração sustentável de seus recursos?”. A

consulta à lista completa das UCs brasileiras pode ser feita no sítio do Ibama

(www.ibama.gov.br) e das secretarias estaduais e municipais de meio ambiente.

Parte 3 - Quais são as “petrolíferas” locais?

Paralelamente, o professor de Geografia, por exemplo, convida os alunos a debaterem

sobre o assunto central do documentário, que pode ser colocado em termos de

“ameaça versus resistência”. A proposta aqui é a de trazer essa temática para o

contexto dos estudantes. Novos grupos de alunos podem ser organizados para

pesquisar sobre as seguintes questões provocadoras: “Quais são as ‘petrolíferas’ locais?

No lugar em que estamos, podemos ser comparados aos índios, à empresa petroleira

ou a nenhuma delas? Que tipo de impactos incidem sobre as condições de vida da

população local? Que formas de resistência já foram organizadas para mitigar esses

impactos? Que outras estratégias ainda podem ser desenvolvidas?”.

Os indígenas do Equador têm uma proposta de como organizar o espaço em que

vivem, de como preservar a sua biodiversidade e aspectos de sua cultura. E a

população do lugar em que está localizada a escola tem uma proposta? Quem toma

aqui as decisões sobre o que fazer no território, na educação, nas manifestações

culturais? Existem problemas ambientais, destruição da vegetação e fauna originais?

Tema para trabalho: como o espaço que circunda a escola pode ser utilizado de

forma a atender às necessidades econômicas, culturais e ambientais da maioria de

seus moradores? Ou, como construir um lugar sustentável do ponto de vista social e

ambiental?

Os professores das três disciplinas devem guiar o processo de obtenção de

informações, acompanhar e orientar a formulação de propostas no sentido de

verificar sua viabilidade.
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Na entrega dos trabalhos, os três professores devem assistir juntos à apresentação dos

resultados das pesquisas em seminários breves, seguidos de uma discussão que resulte

em uma só proposta da classe ou da escola, se forem várias as salas que

desenvolveram o trabalho. A proposta aprovada pela maioria pode resultar em um

documento escrito a ser distribuído para os moradores do lugar, convidando-os a

participar de uma reunião na escola, em que se poderia deliberar sobre o

encaminhamento a ser dado no sentido de se conquistar o que foi proposto.

ETAPAS DO TRABALHO

• Definição do roteiro de interpretação do documentário. Os professores envolvidos no

projeto estabelecem um roteiro de interpretação do documentário.

• Exibição do vídeo por inteiro e discussão do roteiro. Um dos professores apresenta à

classe as etapas do trabalho interdisciplinar que se inicia. Em seguida, fornece o

roteiro de interpretação do documentário, exibe o vídeo e promove a discussão dos

tópicos do roteiro. É recomendável que os demais professores também retomem a

discussão das questões.

• Atividades de aprofundamento das questões. Cada professor pode desenvolver

atividades voltadas aos temas específicos de sua disciplina: Biologia trabalha o tema

de unidades de conservação; Geografia, a leitura de mapas de parques e terras

indígenas; Antropologia, os povos indígenas no Brasil.

• Aplicação da temática do documentário à realidade dos alunos. Os professores das

três disciplinas devem orientar uma pesquisa sobre a realidade socioambiental do

espaço que circunda a escola, com vistas à elaboração de propostas que sejam

registradas em um documento da classe ou da escola.

• Apresentação do documento à comunidade. Distribuição do documento aos

moradores do lugar, que seriam convidados a participar de uma reunião na escola,

em que se poderia deliberar sobre novos encaminhamentos do que foi proposto.

AVALIAÇÃO

O trabalho dos alunos seria avaliado pela participação deles nas diversas etapas da

pesquisa, desde a definição de o quê pesquisar, onde e como, até a apresentação dos
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resultados de suas pesquisas para a classe e no documento final. Deve-se dar ênfase

ainda à participação nas discussões dos temas tratados.

VEJA TAMBÉM

Livros e periódicos

• VANDANA, Shiva. A pilhagem da natureza e do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 2001.

Obra escrita por uma afamada defensora do conhecimento tradicional e crítica dos

transgênicos e da propriedade intelectual, analisa o processo de mercantilização de

sementes. Compara as patentes à pirataria e ao processo de colonização dos séculos

XV e XVI.

• CUNHA, Manuela Carneiro da; ALMEIDA, Mauro W. B. Populações tradicionais e

conservação ambiental. In: CAPOBIANCO, João Paulo R. (org.) Biodiversidade na

Amazônia brasileira. São Paulo: Estação Liberdade/ISA, 2001. p. 184-193.

Discute a mudança recente de rumo ideológico nas concepções acerca das

populações tradicionais da Amazônia causada pela associação entre essas

populações e os conhecimentos tradicionais e a conservação ambiental. Traz um

lúcido panorama sobre a posição de povos tradicionais, seringueiros e ambientalistas,

além de uma descrição da Reserva Extrativista do Alto Juruá como um estudo de

caso em que a conservação adquire sentido local.

• SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e conhecimentos tradicionais. In: CAPOBIANCO, João

Paulo R. (org.) Biodiversidade na Amazônia brasileira. São Paulo: Estação Liberdade/

ISA, 2001. p. 235-243.

Discute o papel das comunidades indígenas e de outras comunidades tradicionais

na conservação da biodiversidade. Debate a respectiva legislação brasileira, a

Convenção da Diversidade Biológica e as propostas de regulação da conservação

da biodiversidade lançadas no Brasil e outros países latino-americanos, entre os quais

o Equador.

• SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2000.

Obra de referência para a realização das atividades propostas.

• IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2002.

Obra de referência para a realização das atividades propostas.

• TAYLOR, Anne Christine. História pós-colombiana da alta Amazônia. In: CUNHA, Manuela

Carneiro da (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras,

2002. p. 213-238.



Sala de Professor • OS ÍNDIOS RICOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 8

Apresenta um amplo panorama histórico da presença indígena no território brasileiro

e, particularmente, o capítulo acima indicado mostra os povos do alto Amazonas,

região onde se localiza o povo Kichwa.

• LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. São Paulo: Companhia Editora

Nacional/Edusp, 1970.

Livro fundamental da Antropologia no século XX, promoveu uma verdadeira “revolução

copernicana” na maneira de se conceber as sociedades ditas primitivas, ao mostrar

que nada devem em termos de riqueza material, intelectual e de domínio do universo

em que se inserem para as ditas sociedades civilizadas.

• CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de Antropologia Política.

São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

Livro que mostra, numa perspectiva próxima a de Lévi-Strauss em O pensamento

selvagem, que a particularidade das sociedades ditas primitivas é a de serem contra

a constituição de um poder político centralizado como o é nas sociedades ditas

modernas, enfatizando, porém, que isso não quer dizer que nelas não encontramos

relações políticas.

• Tribos perdidas da Amazônia: expedição procura os últimos selvagens. National

Geographic Brasil, ago. 2003.

• PIVETTA, Marcos. A luz que o homem branco apagou. Pesquisa Fapesp, n. 92, p. 82-87,

out. 2003. Também disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br:2222/

t rans form.php?xml=2/0/20031002/20031092/pt /SEC2_2.xml&xs l=xs l /pt /

article.xsl&transf=normal&id=SEC2_2&lang=pt&issue=20031092

• O pensamento selvagem de Lévi-Strauss: o homem que inventou o homem.

Superinteressante, n. 192, p. 72-77, set. 2003.

• FRENTE SOCIAL; CODENPE; PRODEPINE; SIISE. Nacionalidades y pueblos del Ecuador.

Pequeno compêndio dos povos do Equador, contendo idiomas, localização

geográfica, território e terras legalizadas, organização sócio-política.

Páginas da internet

• Sítio da comunidade Kichwa em Sarayaku, Equador. Contém histórico e estratégias

da resistência contra a implantação de petrolíferas em seu território, além de informes

sobre a música, cerâmica, educação, manejo de fauna e outros:

http://www.sarayacu.com/

• Documento de 17 de janeiro de 2003, assinado por Franco Viteri, presidente da

Associação Sarayaku, Conselho de Governo do Povo Kichwa de Sarayaku, sobre
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invasões de suas terras por operários da Compania CGC-Texaco Chevron:

http://ecuador.indymedia.org/es/2003/01/1476.shtml

• Sítio do SIIESE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador:

http://www.frentesocial.gov.ec/siise/siise.htm

• Sítio do Instituto Socioambiental. Rica fonte de informação sobre os povos indígenas

no Brasil:

http://www.socioambiental.org/website/pib/index.html

• Sítio do Ibama:

http://www.ibama.gov.br

Passeios, visitas e lugares

• No caso de haver uma comunidade indígena próxima à escola, seria enriquecedora

uma visita com o objetivo de realizar entrevistas com seus moradores. Os alunos levariam

questões previamente discutidas com os professores, como, por exemplo: qual o nome

de sua comunidade? Qual o tamanho atual da comunidade em número de indivíduos?

Há quanto tempo residem neste local? Possuem suas terras demarcadas? Quais as

formas de subsistência? Que ameaças sofrem contra a manutenção de sua identidade

cultural? Etc.

Também podem ser promovidas visitas a museus e sítios arqueológicos.

Outros documentários sugeridos

• As lágrimas da sétima geração. Vídeo que mostra o caminho percorrido pelos índios

Sioux (EUA) quando fugiam do massacre perpetrado pelo governo norte-americano,

e que é refeito anualmente por seus descendentes atuais. Esse vídeo foi, e às vezes

ainda é, veiculado pela TV Cultura.

• Ianomâmi, o Povo Lua (?). Não tenho certeza de que o título do vídeo seja esse, mas

ele é feito em massinha animada e mostra o mito de origem do povo Ianomâmi e dos

animais da floresta. Também veiculado pela TV Cultura.


