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Apresentação

Práticas leitoras: dinamizando acervos, linguagens,
manifestações artísticas e culturais
Tania Mariza Kuchenbecker Rösing*

Um resgate das origens
O Centro de Referência de Literatura e Multimeios, em funcionamento em prédio contíguo à Biblioteca Central, conhecido mais
intimamente como Mundo da Leitura e entendido como um laboratório de leitura ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(IFCH) – Curso de Letras da Universidade de Passo Fundo, tem sua
origem no Programa Salas de Leitura, implementado pela Fundação
de Apoio ao Estudante do Ministério da Educação em 1984. Suas
ações de preparação de professores para a criação de salas de leitura,
de formação de leitores entre crianças jovens e adultos, de seleção de
acervos literários infantis e juvenis e de distribuição dessas obras em
escolas de diferentes regiões brasileiras aconteceram até 1988.
A coordenação do Mundo da Leitura participou como convidada
do primeiro grupo brasileiro constituído por dez professores universitários que pensaram, a partir de reuniões em Belo Horizonte/MG,
as estratégias de funcionamento dos cursos destinados à preparação dos professores para a criação de salas de leitura nas escolas.
Contribuíram, também, com critérios para a constituição de acervos
literários a serem distribuídos entre as escolas participantes. Já se
percebia o pouco entusiasmo de professores e de alunos pela leitura.
* Doutora em Letras pela PUC/RS. Pós-Doutora em Educação pela Universidade de Extremadura, Badajoz, Espanha.
Professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo. Coordenadora do Centro
de Referência de Literatura e Multimeios do Curso de Letras da Universidade de Passo Fundo. Criadora e coordenadora das Jornadas Literárias de Passo Fundo no período de 1981 a 2015. Pesquisadora produtividade CNPq.
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Para ampliar o interesse, foi pensada a criação de espaços informais
– as salas de leitura – com acervos específicos para seduzirem alunos
e professores a se envolverem com textos literários inovadores para
a época.
A partir da Universidade de Passo Fundo, foram realizados encontros com professores de escolas públicas da região de influência
direta desta instituição, tendo sido criadas 1.127 salas de leitura. A
decoração simples, fruto da criatividade dos professores, utilizou desde móveis reaproveitados, restaurados e almofadas multicoloridas a
pelegos para acomodar os possíveis leitores num ambiente descolado,
confortável, muitas vezes com música ambiente.
Nessa mesma direção, foi criada uma Sala de Leitura no prédio
onde funcionava o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Passo Fundo, constituindo-se como um ambiente confortável e acolhedor para alunos e professores que desejassem viajar
pelas histórias numa circunstância de conforto, com as orientações
de um aluno bolsista. Cada usuário da sala divulgava o espaço, o
acervo e as possibilidades de tomar por empréstimo títulos de textos
literários recentemente publicados.
Com a saída da coordenadora para realizar curso de mestrado,
a direção do IFCH suspendeu as atividades da Sala de Leitura, retirou móveis, acervos e equipamento de som, encerrando-os numa
sala fechada. Já os livros, estes ficaram à disposição de quem quisesse usar exemplares do grande acervo existente, sem a orientação de
nenhum mediador de leitura. O retorno da coordenadora viabilizou
a abertura do acervo para a consulta de alunos de licenciaturas, especialmente de Letras e de Pedagogia. Processo similar de suspensão
das atividades pela segunda vez foi motivado pelo afastamento da
coordenação para realizar sua formação no doutorado. Mais uma vez,
no retorno da coordenadora e com sua eleição para o cargo de Vice-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da UPF, em 1994,
foram, novamente, ativadas as ações da Sala de Leitura no prédio do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e, na sequência, determinada sua transferência de espaço para dependências da Biblioteca
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Central e sua transformação em Centro de Referência de Literatura
e Multimeios – Mundo da Leitura. O processo de dinamização de
seus acervos que se ampliaram para diferentes linguagens foi desenvolvido pelo primeiro grupo de monitores em l997, que, sob orientação da coordenadora, desencadearam a organização de práticas leitoras multimidiais, ampliando os interesses e necessidades de leitores
em formação num espaço de propostas inovadoras de leitura, o que
permanece até hoje. Professores, alunos, interessados na leitura de
diferentes cidades, de diferentes regiões e estados, usufruem da experiência de leitura proposta pelo Mundo da Leitura, dos diferentes
acervos, podendo não apenas utilizá-los no local de funcionamento,
mas tomá-los como empréstimo gratuito para leitura nas escolas e
nas residências particulares. Essas ações acontecem no contexto do
ensino, da pesquisa e da extensão propugnadas pela Universidade
enquanto instituição de ensino superior. O trabalho desenvolvido no
espaço do Mundo da Leitura e no âmbito de suas propostas tem assumido um caráter precursor, com reconhecimento nacional e internacional inegável.

A seleção do tema norteador
Ações de leitura precisam ser organizadas a partir de um tema
norteador. Reuniões semanais dos integrantes do Mundo da Leitura,
com a participação de monitores, professores, representantes da Secretaria Municipal de Educação e da 7ª Coordenadoria Regional de
Educação discutem sobre interesses e necessidades de leitura entre
crianças, jovens, adultos ligados a escolas de Educação Infantil, do
Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior, incluindo o público adulto, entre os quais se encontram pais e avós, comunidade em geral que usufrui de seus acervos. Objetivos começam a ser
delineados a partir da identificação desses interesses e necessidades,
observados os perfis de representantes de público determinado, seus
usos e costumes, suas maneiras de agir e de reagir frente a determinados questionamentos sobre situações sociais, sobre convicções de
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foro íntimo, observadas, inclusive, suas relações com a moda no jeito
de vestir, de pentear os cabelos, de tratar da higiene, de se manifestar quanto a questões de natureza estética.
A multiplicidade de acervos – livros, revistas, CDs, DVDs, filmes, conjuntos de slides, audiolivros –, ao lado do uso da internet, de
tablets, de smartphones, determina o modo como as ações de leitura
são elaboradas e, posteriormente, implementadas em determinado
público, podendo ser multimidiais, hipermidiais, considerando, especialmente, a atração que crianças e jovens demonstram por textos apresentados em distintos suportes eletrônicos, a intimidade que
demonstram em navegar nesses meios, ao lado da comunicação que
efetivam pelas redes sociais jamais vista em qualquer período da história da humanidade.
Constata-se que a escola tem perdido terreno na determinação
dos interesses de leitura de seus alunos, mas que as leituras ocorrem
entre crianças e jovens especialmente, em desacordo com as convicções de um professor, ligado apenas à valorização de clássicos da literatura. Assim, professores e monitores motivados pela possibilidade
de realização da 16ª Jornada Nacional de Literatura, prevista para o
período de 29 de setembro a 2 de outubro de 2015, e que foi suspensa
por determinação da Reitoria da UPF e pela Prefeitura Municipal
devido à falta de recursos para sua viabilização, não captados pela
equipe responsável por essa tarefa, decidiu-se pelo tema #leituraseleitoresemliberdade. Entenderam os integrantes da comissão
organizadora da 16ª Jornada que era preciso valorizar a leitura fora
da escola, a leitura para além dos muros escolares, a leitura apesar
dos professores, a leitura efetiva entre crianças e jovens, independentemente dos baixos índices de leitura apresentados em diferentes
pesquisas nacionais e internacionais sobre o desempenho de leitura
entre representantes desse público. As palavras “leituras”, “leitores”
e a expressão “em liberdade” precisam ser refletidas individualmente e no conjunto que constitui o tema, motivando professores e leitores em formação a exercerem uma reflexão crítica sobre seu agir
num mundo onde a leitura aparece de diferentes formas, seja nas
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práticas sociais, seja em confronto com as práticas pedagógicas realizadas na escola, seja como influência de amigos, de postagens nas
redes sociais, seja como resultado de buscas de interesses e de necessidades reais. São hábitos de leitura que precisam se transformar em
comportamentos de leitura, passando a assumir relevância singular
na vida de jovens e de adultos principalmente. Produções científicas
devem ser consultadas sobre interesses de leitura de jovens leitores,
ao lado de registros na mídia sobre essas questões, o que, certamente, contribuirá para o entendimento da situação contemporânea da
leitura e dos leitores.
Com essa decisão coletiva, as práticas leitoras propostas pelo
Mundo da Leitura em 2015 para alunos de Educação Infantil, do
Ensino Fundamental, divididos em grupos – 1º e 2º anos, 3º, 4º anos,
5º e 6º anos, 7º, 8º, 9º anos e Ensino Médio, mais o Ensino Superior,
onde são geradas as ideias que sustentam os desdobramentos das
Jornadas Literárias –, são apresentadas com o intuito de desenvolver parte de seu conteúdo no espaço do Centro, sob orientação de
monitores, e a segunda parte, com a previsão de cinco atividades a
serem realizadas no espaço da escola, sob orientação de professores
que passam a mediar a leitura. Cada etapa precisa ser avaliada pelos regentes das turmas que participam das práticas realizadas no
Mundo da Leitura, no momento em que acompanham alunos, em
cotejo com as atividades realizadas na escola, produzindo, assim, um
parecer sobre vantagens, dificuldades, resultados alcançados, sugestões de mudanças para a organização de práticas futuras.

A programação das práticas e os tipos de leitor
Se entendemos a leitura em sua acepção mais ampla, como processo de significação de textos pelo leitor, no âmbito do sistema literário autor-texto-leitor, momento em que os textos são apresentados
numa dimensão do impresso ao digital, objetiva-se abranger nesse
processo o entendimento de linguagens distintas emergentes do contexto da arte e da cultura. Parte-se do tema norteador para selecio-
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nar texto literário específico e, desse modo, encontrar desdobramentos de seu conteúdo abordados em outras linguagens.
Questionamentos surgem da leitura atenta dos textos, constituindo-se como um processo de reflexão ampla de seus conteúdos,
de sua linguagem, das perguntas que suscitam e das possibilidades
polifônicas de respostas às indagações desses textos. Ampliam-se as
possibilidades de relação dos conteúdos com a realidade socio-histórica, cultural e artística a ser feita pelos possíveis leitores. Instala-se,
nesse ponto, a pesquisa em diferentes suportes, a serem abordados
na análise dos conteúdos propostos.
Para que isso aconteça, é necessário levar em conta os tipos de
leitor com os quais vamos interagir e sobre o tipo de leitura que vamos propor. A leitura considerada como prática cultural precisa se
constituir, não necessariamente em primeiro plano, no ato de ler
individual, privado, de vários textos, realizado em diferentes perspectivas: como decifração do código escrito/impresso, numa atitude
silenciosa e solitária de envolvimento com o texto, para perceber seu
conteúdo e sua forma de expressão em profundidade, valorizando-o como um constructo, identificando, posteriormente, suas relações
sociais e históricas numa atmosfera de silêncio – livros, revistas, histórias em quadrinhos, jornais, textos religiosos, documentos, receitas
culinárias, receitas médicas, bulas de remédio, manuais –, portanto
textos verbais e não verbais, inclusive entendidos como textos não
literários e os textos literários por excelência.
A classificação preconizada por Santaella (2004) para leituras
similares às propostas anteriormente traduz-se nos adjetivos meditativo e contemplativo. Entende a ilustre pesquisadora que esse
tipo de leitura deve ocorrer:
[...] separado de lugares de um divertimento mais mundano, o leitor se
concentra na sua atividade interior, separando-se do ambiente circundante. É uma atividade de leitores sentados e imóveis, em abandono,
desprendidos das circunstâncias externas. Mas esse aparente abandono não deve nos levar a minimizar o fato de que a leitura também é
trabalho: por trás da aparente imobilidade, há a produção silenciosa da
atividade leitora (2004, p. 23).
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A riqueza de materiais veiculadores de informações nas diferentes cidades, sinais de alerta de diferentes naturezas, intertextos
empregados em peças publicitárias, placas, marcas, vitrines, luzes,
situações cotidianas da população em geral, seguranças do trânsito,
de lojas, de bancos, de edifícios, de casas particulares, a mescla de
sirenes dos carros da polícia e de instituições hospitalares, comportamentos alternativos, apresentação de artistas de rua nas sinaleiras,
pessoas conversando, gritando, telefonando, homeless disputando
um espaço debaixo de marquises, carros em profusão, coletivos urbanos, tudo isso precisa despertar a atenção do sujeito que circula entre
diferentes ambientes, deslocando-se como pedestre ou por meios de
transportes os mais diversos, precisam transformar essa complexidade em significativo material de leitura. É a leitura da cidade, de suas
condições de habitabilidade, do comprometimento com as necessidades básicas dos cidadãos, da mobilidade urbana, de identificação de
formas de acessibilidade para pessoas com dificuldades de diferentes
naturezas, para idosos, respeito ao espaço público dos pedestres.
Santaella (2004) denomina esse tipo de leitor de movente, fragmentado, declarando que:
É nesse ambiente que surge o nosso segundo tipo de leitor, aquele que
nasce com o advento do jornal e das multidões nos centros urbanos
habitados de signos. É o leitor que foi se ajustando a novos ritmos da
atenção, ritmos que passam com igual velocidade de um estado fixo
para um móvel. É o leitor treinado nas distrações fugazes e sensações
evanescentes cuja percepção se tornou uma atividade instável, de intensidades desiguais. É, enfim, o leitor apressado de linguagens efêmeras, híbridas, misturadas [...] Um leitor de fragmentos, leitor de tiras de
jornal e fatias da realidade (2004, p. 29).

Este perfil exemplifica de forma clara o que significa ser um leitor do mundo antes de ser um leitor das palavras, conforme o ponto
de vista de Paulo Freire. A circulação pelos diferentes ambientes precisa despertar a atenção do sujeito para as peculiaridades do mundo
em que vive, e do seu compromisso em contribuir realizando ações
capazes de mudar muitos cenários.
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A chegada à era digital, infinita multiplicidade de usos da internet
seduzem sujeitos de diferentes idades a navegar por telas diferenciadas,
em diálogo, num processo de convergência de linguagens, promovendo
uma revolução efetiva nos usos, nos costumes, nos valores, portanto,
nas formas de agir, de pensar e de sentir dos sujeitos. O envolvimento
com as telas constitui-se como um desafio de leitura de seus conteúdos,
de suas linguagens. É o leitor da era virtual que consegue compreender
o hibridismo de recursos e de linguagens – som, imagem, texto, programas informáticos – e navegar entre eles. Santaella (2004) chama
de leitor imersivo “aquele que navega entre nós e nexos, construindo
roteiros não lineares, não sequenciais” (2004, p. 37).
Abrem-se horizontes inimagináveis aos leitores digitais que
passam a viver novos tempos de comunicação e a conviver com as
necessidades de preparação de sujeitos analógicos. O que se considerava apenas letramento passa a se pluralizar – multiletramentos –,
abrangendo multiplicidade de linguagens, pluralidade cultural, diversidade cultural. Para Chartier (1998),
O novo suporte do texto (a tela do computador) permite usos, manuseios,
intervenções do leitor infinitamente mais numerosos e mais livres do
que qualquer uma das formas antigas do livro. [...] O leitor não é mais
constrangido a intervir na margem, no sentido literal ou no sentido
figurado. Ele pode intervir no coração, no centro (1998, p. 88-91).

Mudanças significativas na leitura e na escrita determinam a
emergência de novos gêneros discursivos em nosso cotidiano: páginas, chats, tweets, posts... provocam desempenhos inesperados nas
leituras que se realizam em meio a hipertextos multimidiáticos e
hipermidiáticos. Essa realidade impõe não apenas ao professor, mas
a todos os interessados em vivenciar as novas tecnologias, o desencadeamento de um processo de aprendizagem capaz de colocá-lo na discussão dos novos meios de comunicação, na prática efetiva de novos
formatos de leitura e de escrita.
O surgimento de iPads, iPhones, smartphones determinou o uso
do dedo na tecnologia conhecida como touch screen. Contribuições
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significativas de Santaella (2013) permitem que se entenda a hipermobilidade e a comunicação ubíqua que passamos a desenvolver, a
vivenciar, a praticar. É o leitor ubíquo e suas peculiaridades. São
de sua autoria as seguintes palavras:
De 2006 para cá, o desenvolvimento tecnológico me levou à convicção de
que a condição contemporânea de nossa existência é ubíqua. Em função
da hipermobilidade, tornamo-nos seres ubíquos. Estamos, ao mesmo
tempo, em algum lugar e fora dele. Tornamo-nos intermitentemente
pessoas presentes-ausentes. Aparelhos móveis nos oferecem a possibilidade de presença perpétua, de perto ou de longe, sempre presença. Somos abordados por qualquer propósito a qualquer hora e podemos estar
em contato com outras pessoas quaisquer que sejam suas condições de
localização e afazeres. Corpo, mente e vida ubíquas (2013, p. 16).

Estamos tão acostumados a usar o dedo na manipulação desses
equipamentos que nem nos perguntamos por que esse toque é tão
eficiente. Essas indagações importantes sucumbem em meio ao automatismo com que lidamos nesses equipamentos inteligentes. Desenvolvemos uma comunicação permanente pelas redes sociais, usando
recursos infinitos inerentes a esses equipamentos. A atração em que
se constituem para a maioria esmagadora da população de diferentes
idades não propicia reflexões sobre a submissão que eles nos impõem.
Santaella (2015) elucida essa questão:
Por que é que o touch screen pegou em lugar da interface de voz? Em
primeiro lugar, porque muita pesquisa foi feita com adolescentes e eles
diziam assim, “imagina, eu não vou ficar conversando com celular, porque
eu pareço um imbecil”. Mas, a outra razão [...] é o problema do sistema
sensório humano e do sistema tátil do corpo que concentra toda a inteligência na ponta dos dedos. Então, toda a nossa inteligência tátil está
concentrada “aqui”, e daí a gente pega a evolução da espécie e vê que
quando o ser humano se tornou bípede, que daí ele passou de “hominedae
A”, humano, e liberou a mão. É por isso que essa sutileza da mão, aliás o
João Cabral tem um poema onde ele fala do futebol, e ele diz assim, “dar
aos pés a sutileza da mão”, que é. “o macaco não faz ‘isto’”. Então, essa sutileza e toda a inteligência tátil do nosso corpo se concentra ‘aqui’. Liberou
a testa, o desenvolvimento do neocórtex e o ser humano se torna bípede
e desenvolve aí, todo o sistema de visualidade. É por isso que o sistema
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de visualidade até ao ponto de a gente falar que nós vivemos hoje uma
verdadeira hipertrofia da visão, mas isso é parte característica da evolução biológica para a sobrevivência humana. Olhe, a mão, fabuloso órgão.
Só tem um órgão do nosso corpo que pode competir com a mão. É a boca.
Serve para comer, falar, cantar – que é uma exuberância da fala – e beijar.
[...] a mão é um órgão tátil e é o único órgão do nosso corpo que é sensório
e é através do qual nós agimos. Então, ele é um órgão inteligente, tátil,
e agenciador. É isso que nos faz compreender por que é que é com a mão
que a gente hoje navega com equipamentos muito pequenos. E ele é todo
adaptado para essa inteligência tátil-sensória da ponta dos dedos, que é
isso que se chama touch screen, que é a tela sensível ao toque. O que é
que isso traz? Há uma sincronia. E isso que é importante, sincronia entre
perceber, sentir, pensar e inteligir (2015, p. 5).

Os tipos de leitor identificados como meditativo, movente,
imersivo e ubíquo devem coexistir, segundo reflexão de Santaella.
Não se pode ser leitor ubíquo sem que se tenha a experiência da leitura nas telas, muito menos sem que se tenha a preocupação em ler o
que nos rodeia, muito menos de ler solitária e silenciosamente. Essa
proposta constitui-se num grande desafio aos professores que ainda
não são leitores efetivos. Como conduzir processos de ensino e aprendizagem sem profissionalismo e sensibilidade? Sem serem leitores,
portanto?
Organizar práticas leitoras enquanto conjunto de ações de leitura, estruturado pelo professor, por um grupo de professores de forma
interdisciplinar e hipermidiática, para serem desenvolvidas com os
alunos de determinado nível escolar, na condição de mediadores, é
tarefa complexa que pressupõe determinação e estudos e discussões
interdisciplinares permanentes. Como selecionar textos literários,
linguagens a eles relacionadas, manifestações culturais referentes
sem o devido preparo? Destinam-se essas práticas a alunos inteligentes, com experiência significativa nas telas e nos equipamentos
móveis, com vivências culturais importantes, já conhecedores de
linguagens que, se ampliadas, poderão transformá-los em sujeitos
críticos. Objetiva-se com isso, a longo prazo, transformar hábitos de
leitura de professores e de alunos em comportamentos perenes de
leitura. A leitura deve ser compreendida como um conjunto de comportamentos determinados por processos cognitivos armazenados na
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memória do indivíduo, que emergem durante o ato de ler. Professores
e alunos precisam estar sintonizados, conectados para se aprimorarem conjuntamente pelo uso de múltiplos recursos disponíveis na diversidade de leituras que podemos realizar. Alunos/leitores e professores mediadores de leitura sempre colaboraram coletivamente nos
diferentes processos de significação dos textos. A cultura colaborativa sempre existiu, tornando-se inaceitável ser considerada apenas a
partir do advento da internet.
Faz-se necessário destacar, ainda, que a leitura compromete a
escrita como um bem cultural à medida que viabiliza o entendimento
do mundo em suas múltiplas facetas e a divulgação das experiências
nele vivenciadas, tarefa que se desenvolve no contexto da escola ou
nas práticas sociais. Atividades de escrita, a partir das possibilidades de cada leitor, foram sugeridas como parte do processo de formação de leitores que valorizam a escrita como forma de divulgação do
conhecimento, da arte, da cultura e das conquistas tecnológicas.
Todas as propostas constantes nestes Roteiros foram elaboradas
observando a multiplicidade de leitores em que se constituem professores, alunos e a necessidade de estimulá-los a desenvolver diferentes leituras como leitores diferenciados, que permitem dentro de si o
desenvolvimento dos diferentes tipos de leitor.

Considerações finais
O Centro de Referência de Literatura e Multimeios, mais uma
vez, oferece aos leitores propostas de leitura experimentadas num
espaço em que se relacionam atividades de ensino, pesquisa e extensão, basilares numa universidade. Formar leitores é atividade
desafiadora, ao mesmo tempo difícil, silenciosa e lenta. As experiências desenvolvidas há dezoito anos são cumulativas, determinando
mudanças de rumo, selecionando teóricos cujas obras realmente são
sustentadoras de ações de leitura inovadoras, práticas, com resultados concretos na formação de leitores.
Os Roteiros de práticas leitoras para a escola IV, ora disponibilizados aos leitores interessados, foram elaborados cuidadosamente por uma equipe interdisciplinar criativa, leitora, interessada em
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oferecer vivências de leitura capazes de promover maior entusiasmo
pelo ato de ler, na perspectiva de significação de textos protagonizada
pelo leitor. Ler literatura. Ler manifestações de arte e cultura. Ler em
diferentes suportes. Ler a partir de consultas bibliográficas variadas
e de linguagens as mais significativas relacionadas aos temas selecionados. Em seus conteúdos foram sugeridas atividades orais, atividades em que se testa a competência narrativa, as possibilidades de
contação de histórias de vida, de histórias literárias e, nas práticas
sociais, a valorização da comunicação oral, e do poder da argumentação. Sugeriram-se, também, manifestações da cultura letrada, entre
as quais se encontram propostas de leitura da pintura, da música, do
teatro, da dança, da arquitetura, da escultura, da fotografia.
A Coleção Mundo da Leitura – Roteiros de práticas leitoras para
a escola IV se constitui numa homenagem à artista plástica, professora e pesquisadora Maria Lucina Busato Bueno, que completa 40
anos de arte. A capa de cada um dos seus roteiros apresenta uma
reprodução de exemplares de sua vasta obra, numa demonstração
viva do seu fazer artístico, de suas pesquisas, do legado de arte que
oferece aos seus familiares, amigos e apreciadores da arte maior.
Desejam seus autores se unirem às homenagens feitas à Maria
Lucina em 2015, bem como apresentar práticas leitoras cujas sugestões contam, prezado leitor, com suas considerações críticas na elaboração de novas propostas a serem desenvolvidas no contexto da
escola e da vida.

Referências
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_______. Contribuições do livro digital para o universo infantil. Palestra no lançamento
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Palestra-Lucia-Santaella-Transcri%C3%A7%C3%A3o-22_06.pdf>. Acesso em: 20 jul.
2015.
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Percurso poético das cores: 40 anos de arte

40 anos de arte
Uma trajetória em nome do fazer artístico. Pesquisar, observar,
testar... misturar, fazer... E fazer novamente, e... pintar, pintar sempre.
A apropriação de pigmentos naturais, a extração de cores de infinitas matérias-primas é mais do que um processo adotado por Maria
Lucina, é um ofício, um dever de ver além do que nos é apresentado
e, muitas vezes, não percebido, a natureza em sua essência, além do
contemplativo.
Cores em infinitos matizes estão por toda a parte na natureza e
a apropriação dessas cores somente os sensíveis de olhar e coração o
fazem. E assim essa trabalhadora das artes faz, no seu tempo, com
sua habilidade, sem vaidades e com sua humildade de aprender.
Maria Lucina poderia utilizar uma infinidade de cores e pigmentos prontos, fáceis, disponíveis, mas não o faz. Ela os produz. Sua
arte não tem pressa, não tem prazo, não tem a obviedade do imediato.
Interessa a essa alquimista, a essência da origem, a cor extraída, que
tem história, tem tempo, tem textura e cheiro, tem um DNA e local
de nascimento. Cada pigmento, ao se concretizar, recebe sua identidade, como um novo ser a habitar o seu universo. O nosso universo.
A natureza e as relações humanas são as fontes de inspiração
para concretizar suas pinturas, um universo de imagens e seres que
nos observam e nos falam, como a nos convidar a integrar o seu espaço. São seres atentos, curiosos como a criadora, que interagem com o
entorno e nos instigam, a saber, mais, a ver além.
Uma produção tão arraigada com os elementos da natureza evidencia-se na escolha de suportes e formatos variados. Nada é igual,
cada imagem tem uma forma resultante da incansável pesquisa.
Tudo se mostra orgânico, como os elementos dos quais ela extrai a
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matéria-prima, do mesmo modo que sua composição de cores abarca
uma fluidez que torna ocres, amarelos e verdes uma paleta única.
Maria Lucina é a representação da essência do fazer artístico.
Mesmo nas pinturas figurativas sua criação vai além do formal. Ela
nos inspira, provoca, nos faz refletir, repensar o olhar e, finalmente,
ver além.
Porto Alegre, maio de 2015.
Silvio Bento
Gerente de Cultura do Sesc/RS

* Texto apresentado na abertura da Exposição Percurso poético das cores, 40 anos
de arte, Maria Lucina Busato Bueno, em homenagem a Maria Lucina Busato
Bueno, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS), em Passo Fundo
- RS, em 06 de maio de 2015, por iniciativa do Museu, da Faculdade de Artes e
Comunicação/UPF e da Divisão de Cultura do Sesc/RS.
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Maria Lucina: entre tantas tintas e tantas obras

A trajetória de 40 anos da artista plástica Maria Lucina Busato
Bueno está marcada pela produção criativa de um número imenso de
pinturas indescritíveis, comprometidas com a expressão artística do
humano presente em seu dia a dia, ao mesmo tempo em que manifesta, com a mesma perfeição, seu perfil de investigadora. Tem realizado, ao longo de sua história pessoal, experiências de mescla de produtos do mercado com elementos da natureza, conseguindo resultados
inesperados e a concepção de cores surpreendentes, empregadas em
muitas de suas obras, promovendo a emergência de matizes inimagináveis. Essa primeira declaração promoveu a possibilidade de o Centro de Referência de Literatura e Multimeios unir-se ao Museu de
Artes Visuais Ruth Schneider, à Faculdade de Artes e Comunicação
e à Divisão de Cultura do Sesc/RS nas homenagens que realizaram
e continuam a realizar pela produção artística de quatro décadas de
autoria de Maria Lucina. Suas obras constituem-se em representações estéticas do ser humano em todas as dimensões. Em pinceladas
firmes, concebe figuras e formas capazes de surpreender o olhar mais
ingênuo ao mesmo tempo que desafiam os apreciadores a sentir e a
avaliar sua produção nos parâmetros mais altos de reconhecimento
de uma obra plástica de alta qualidade técnica e artística.
Homenageamos a artista plástica que tem sido sensível a todos
os convites que recebe para enriquecer ações, produtos ou eventos
com sua arte. Homenageamos a investigadora. Ainda num tempo
em que a pesquisa não assumia o merecido destaque institucional
enquanto universidade, Maria Lucina desenvolvia timidamente com
seus alunos investigações para conseguir produtos alternativos a serem usados em suas obras, oferecendo caminhos a serem percorridos
por alunos de escolas em suas tentativas de representação plástica,
empregando outros produtos, novas tintas, para criar matizes jamais
usados numa pintura. Usando expressões de Roseli Dolesky Pretto,
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saudosa artista plástica e também amiga da homenageada, tem-se
o seguinte: “É nisso que se fundamenta o trabalho de Maria Lucina
– a viabilidade da arte como expressão do ser humano em qualquer
circunstância, deselitizando o fazer pictórico e atingindo, com sua
proposta, tanto a periferia como o meio rural”.
Homenageamos a educadora. Exerceu a docência em escolas públicas, tendo dedicado quase três décadas à formação artística de
estudantes na Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade
de Passo Fundo. Desenvolveu no espaço acadêmico o gosto pela obtenção da cor, estimulando seus alunos a ampliarem suas buscas a
partir de seus próprios referenciais infantis. Transformou-se numa
pesquisadora de grandeza maior.
Homenageamos a mulher. Constituiu, juntamente com Sófocles
Bueno, uma família bonita, alegre, comprometida com princípios que
enaltecem o ser humano em diferentes dimensões. Seus filhos, seus
netos receberam e continuam a receber seus ensinamentos, comprometendo cada um e todos com o desenvolvimento de uma vida digna,
exemplar, portanto.
Homenageamos a amiga engajada na história, nas ações das
Jornadas Literárias, realizadas no período de 1981 a 2015. Esteve
junto conosco no desenvolvimento de propostas de artes plásticas
que permitiram a realização de um conceito amplo de leitura, considerando obras de arte plástica como importantes textos a serem
significados por leitores/receptores, ao lado de textos literários. Não
apenas criou imensos painéis que enriqueceram os olhos dos participantes das Jornadas em diferentes edições, como foi desafiada a
oferecer pinturas específicas, individuais a escritores e artistas presentes nas Jornadas. Apoiou as diferentes comissões organizadoras.
Compartilhou preocupações, dificuldades, sempre pronta a contribuir com uma possível solução. Foi presença permanente em toda a
caminhada. Suas obras comprovam.
Desejamos, portanto, nas capas desta série de Roteiros de práticas leitoras para escola IV, homenagear Maria Lucina Busato Bueno,
publicando, com muita honra, com muita sensibilidade, imagens de
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algumas de suas obras, gentilmente cedidas pela autora para essa
finalidade. Sem dúvida, nos caminhos e nos espaços por onde circularem estes roteiros, haverá olhos atentos e surpresos com a beleza
em que se constituem essas imagens.
Obrigada, Maria Lucina, pela produção artística que ofereces
aos apreciadores das manifestações artísticas, das manifestações
culturais. Obrigada por seu talento, por seu perfil investigativo que
resultou na emergência de cores mais que singulares. Obrigada pela
pessoa que és, pelo ser humano em que te constituis. Obrigada pelo
exemplo de vida bem vivida junto com teus queridos familiares e com
teus amigos. Obrigada por teres contribuído de forma determinada
com a formação de públicos para as artes.
Esta homenagem que fazemos a ti, Maria Lucina, engradece todos os integrantes do Mundo da Leitura e todas as pessoas que tiveram o grande privilégio de trabalhar contigo, de enfrentar dificuldades contando com teu olhar pacificador, de realizar grandes ações
culturais com a tua participação. Estamos felizes. Muito obrigada.
Tania Mariza Kuchenbecker Rösing
Coordenadora do Centro de Referência de
Literatura e Multimeios
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Biografia da artista homenageada

Maria Lucina Busato Bueno
Pintora, desenhista,
arte-educadora e pesquisadora, Maria Lucina é
natural de Casca, RS, e
vive e trabalha em Passo
Fundo. Possui Pós-Graduação em Arte, Teoria
e Métodos pela Universidade de Passo Fundo
(UPF). Foi docente de
pintura, Titular III, por
27 anos, nos cursos de
Educação Artística, Artes Plásticas e Artes Visuais da Faculdade de
Artes e Comunicação da UPF. Publicou, em 1998, seu primeiro livro, intitulado Tintas naturais: uma alternativa à pintura artística,
e seu mais recente em 2005, intitulado Vivências do fazer pictórico
com tintas naturais, ambos editados pela Editora Universidade de
Passo Fundo. Ganhou importantes premiações, dentre as quais se
destacam a Grande Medalha de Prata, em 1994, no XVIII Salão de
Artes Plásticas de Franca, SP, o 4º Prêmio, em 1994, na XVIII Edizione - Accademia Intenazionale D´Arte Moderna, em Roma, Itália, e o
2º Prêmio em 1997, na XX edição da mesma premiação, bem como o
Troféu Vasco Prado, em 2005, como artista homenageada na 11ª Jornada Nacional de Literatura. Suas exposições já percorreram, além
de Passo Fundo, diversas outras cidades do Brasil, entre as quais se
destacam Bento Gonçalves, Carazinho, Porto Alegre, Santa Maria e
Santo Ângelo, no RS, Jundiaí, Mogi-Mirim, Santo André e São Paulo,
em São Paulo, Curitiba e Londrina, no Paraná e Aracaju, em Sergi-
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pe, além de diversos outros países, como México, Canadá, Argentina e Itália. Suas obras podem ser encontradas em painéis e murais
espalhados por distintos espaços de Passo Fundo, especialmente no
Museu de Artes Visuais Ruth Schneider.
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Prática leitora no Mundo da Leitura
Cunhantã: a mulher nas tribos indígenas
Objetivo:
Apresentar aos alunos manifestações da cultura indígena por
meio da linguagem fotográfica, musical e audiovisual. Estimulá-los a
refletir sobre questões indígenas contemporâneas. A partir do filme
Tainá 3: a origem, conscientizar os alunos sobre a importância da
preservação das reservas indígenas bem como da língua, dos mitos,
dos usos e dos costumes das tribos de diferentes regiões do país.

Materiais e recursos:
Filme Tainá 3: a origem, roteiro de Cláudia Levay e direção de
Rosane Svartman
Fotografia de indígenas, por Sebastião Salgado
Site do filme Tainá 3: a origem, disponível em: <http://taina3.com.br>
Música Chegança, de Antônio Nóbrega

Atividade preparatória:
Expor em cavalete a fotografia de indígenas de autoria de Sebastião Salgado.

Etapas propostas:
1.
2.
3.

4.

Recepcionar os alunos e apresentar o Mundo da Leitura.
Apresentar a fotografia selecionada do acervo de Sebastião Salgado e realizar leitura da imagem.
Convidar os alunos para ir até a arena, onde serão exibidos slides com fotos de indígenas em diferentes situações da vida diária, ao som da música Chegança, de Antônio Nóbrega.
Perguntar aos alunos o que eles observaram nas imagens das
moradias, brincadeiras, pinturas corporais e vestimentas dos
indígenas. Destacar que as fotos retratam, majoritariamente,
crianças indígenas de diferentes tribos brasileiras.
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5.

Exibir um trecho do filme Tainá 3: a origem e, posteriormente,
conversar com os alunos sobre os seguintes aspectos:
----------

Onde aconteceu a história?
Com quem Tainá estava? Quem ela conheceu?
Qual era a missão de Tainá? Por quê?
Como ela conseguiu realizar a sua missão?
Para os indígenas, no filme, quem era Jurupari?
Qual a situação atual da Amazônia em relação à fauna e flora?
Quem podemos chamar de Jurupari na atualidade?
Quem defende nossas matas?
Como estão nossos indígenas hoje? (aculturados, politizados,
sem-terra)

6.

Exibir fotos dos indígenas que estão acampados em Passo Fundo,
vivendo de forma irregular. Conversar com os alunos, estimulando-os a perceber que os indígenas estão aculturados (entraram
em contato com uma cultura diferente e estão se apropriando de
elementos que não são de cultura indígena).

7.

Esclarecer algumas características da linguagem audiovisual.
Utilizar imagens do filme Tainá 3: a origem e mostrar os movimentos de câmera, o enquadramento do cenário e os ângulos
selecionados pelo diretor.

8.

Gravar com máquina digital imagens da turma na arena em diferentes enquadramentos. Em seguida, exibir as imagens para que
os alunos percebam as características da linguagem audiovisual.

9.

Navegar no site do filme Tainá 3: a origem (disponível em:
<http://taina3.com.br/>). No site, pode-se participar de um programa de preservação florestal, plantando uma árvore virtual
na Reserva Tainá, pesquisar informações sobre o filme, enviar
mensagens para Tainá ou jogar.

10. Utilizar os tablets para interagir no aplicativo Defensor da Amazônia.
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Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Registro iconográfico da prática leitora

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Colégio Marista
Conceição (Passo
Fundo - RS), em visita
no dia 13/04/2015

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.
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Conceição (Passo
Fundo - RS),
em visita no dia
13/04/2015

Colégio Marista
Conceição (Passo
Fundo - RS), em visita
no dia 13/04/2015
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Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

E.M.E.F. Aratiba
(Aratiba - RS),
em visita no dia
27/04/2015

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

E.M.E.F. Aratiba
(Aratiba - RS),
em visita no dia
27/04/2015

Instituto Estadual
Cardeal Arco Verde
(Passo Fundo - RS),
em visita no dia
22/06/2015
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Atividades para serem desenvolvidas na escola

Atividade 1 – A beleza de Naip (Kaingang)
Objetivo:
Proporcionar aos alunos o contato com a cultura Kaingang
por meio de lendas, artesanato, usos e costumes para que possam
aprofundar seus conhecimentos sobre os indígenas de nossa região.
Mostrar a situação do indígena contemporâneo, desmistificando sua
imagem muitas vezes estereotipada. Suscitar nos alunos um olhar
sensível sobre o grafismo Kaingang utilizado em seus artesanatos.

Materiais e recursos:
Computador com acesso à internet projetor multimídia
Artesanato Kaingang
Materiais plásticos (tinta, papel, lápis de cor e sucatas)
Livro Lendas e contos populares do Paraná, de Renato Augusto
Carneiro Jr.

Etapas propostas:
1.

Levar para a sala de aula peças de artesanato dos indígenas
Kaingang, como cestos e ornamentos. Caso o professor não tenha esses objetos, poderá exibir aos alunos fotografias que apresentem a arte e a cultura dessa cultura.

2.

Convidar os alunos a manusear e apreciar os objetos artesanais.
No caso das fotos, solicitar que façam uma leitura das imagens,
atendo-se a cada detalhe. Perguntar aos alunos:
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- Já viram cestos, vasos e ornamentos semelhantes a esses em
algum lugar?
- Onde?
- Quem os produziu?
- Como eles são em relação às suas cores, formas, texturas e
quais os materiais utilizados para sua feitura?
Aproveitar os comentários dos alunos para informar que os objetos artesanais foram produzidos pelos indígenas que vivem em nossa região, chamados Kaingang. Relembrar a atividade realizada no
Mundo da Leitura em que conversaram sobre onde e como vivem os
indígenas em nossos dias. Incentivar os alunos a compartilhar as
lembranças de ter visto ou conhecido algum indígena na região, comentando sobre suas características: como se vestem, onde moram,
quais são seus meios de subsistência, etc.
3.

Exibir imagens de indígenas Kaingang em sua cidade, região ou
estado, fazendo com que os alunos percebam como acontece sua
socialização e interação com as comunidades urbanas.
COSMOLOGIA DUALISTA KAINGANG
Neste mito os heróis culturais Kamé e Kairu produzem não apenas as divisões
entre os homens, mas também a divisão entre os seres da natureza. Desta forma,
segundo a tradição Kaingang, o Sol é Kamé e a Lua é Kairu, o pinheiro é Kamé e o
cedro é Kairu, o lagarto é Kamé e o macaco é Kairu, e assim por diante. A expressão
sociológica mais forte desta concepção dualista é o princípio da exogamia entre as
metades. Segundo a tradição Kaingang, os casamentos devem ser realizados entre
indivíduos de metades opostas; os Kamé devem casar-se com os Kairu e vice-versa.
Fonte: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaingang/288

4.
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Localizar no mapa os quatro estados e as regiões em que as tribos Kaingang vivem atualmente, salientando sua presença em
Passo Fundo. Exibir o link Terras habitadas, do site <http://pib.
socioambiental.org/pt/povo/kaingang/288>, para que os alunos possam se familiarizar com todas as cidades habitadas por
Kaingang atualmente.

PRESENÇA DE TRIBOS KAINGANG DISTRIBUÍDAS EM MAIS DE 30 TERRAS
INDÍGENAS NO BRASIL
São Paulo - entre os rios Tietê e Paranapanema;
Paraná - entre os rios Paranapanema e Iguaçu;
Santa Catarina - entre os rios Iguaçu e Uruguai;
Rio Grande do Sul - ao sul do rio Uruguai, a leste e oeste do rio Passo Fundo.

5.

Ampliar o conhecimento dos alunos sobre a cultura Kaingang,
apresentando imagens de suas armas, objetos e ornamentos que
também fazem parte de seu artesanato de acordo com o relato
dos viajantes e pesquisadores. Incentivar os alunos a perceber os
grafismos utilizados para ornamentar suas armas e utensílios.
CULTURA MATERIAL KAINGANG
Armas, utensílios e ornamentos - Os relatos de viajantes e pesquisadores do passado registraram a riqueza das artes e da cultura material Kaingang. Fabricavam armas de guerra e de caça,
tecidos de fibras de urtiga brava, talas de caraguatá, cestos de taquara de vários tamanhos e
formas para fins diversos, enfeites e adornos e utensílios de cerâmica e porongos (cabaças).
As principais armas de guerra constituíam-se em arcos (uy), flechas (dou) e lanças (urugurú).
As pontas das flechas eram de osso de macaco bugio (gòg) e mico (kajér), e mais tarde, passaram a ser de ferro obtido dos brancos.
Instrumentos musicais - Entre os instrumentos musicais dos Kaingang estão: buzinas de chifre
de boi ou taquara (oaquire), flauta de taquara (coqué), maracás (xii; xik-xi), apitos de taquara e
outro instrumento de taquara fina encabada em uma cabaça furada nas extremidades (õtõrêrê). Encontramos quase todos esses instrumentos na Terra Indígena Xapecó, SC durante as
cerimônias do kikikoi (ritual dos mortos).
Fonte: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaingang/292

6.

Exibir o vídeo sobre o artesanato Kaingang, disponível em <www.
youtube.com/watch?v=s_wh9nV5OR8>, em que indígenas Kaingang apresentam seu artesanato e contam suas histórias de vida,
possibilitando que os alunos reconheçam os indígenas que já viram em nossa região. Após a exibição do vídeo, solicitar aos alunos que comentem suas impressões e o que mais lhes chamou a
atenção. Se possível, o professor deverá levar os alunos a conhecer uma reserva indígena próxima ou trazer alguns indígenas
para conversar sobre sua cultura com as crianças na escola.

7.

Perguntar aos alunos se conhecem alguma lenda indígena para
compartilhar com os colegas. Após terem compartilhado as histórias, convidar os alunos a assistir a um vídeo de uma lenda
Kaingang.

31

8.

Exibir o curta metragem A lenda das cataratas do Iguaçu, disponível no site CurtaDoc, em <http://curtadoc.tv/curta/cultura-popular/a-lenda-das-cataratas-do-iguacu/>. Solicitar aos alunos que observem os enquadramentos, os ângulos e movimentos de câmera, a trilha e os efeitos sonoros, já mencionados na
atividade realizada no Mundo da Leitura, bem como elementos
da narrativa e características de seus personagens. Convidar os
alunos a comentar sobre a lenda, a forma como foi contada e se
já tinham ouvido falar nas cataratas do Iguaçu. Complementar
as observações dos alunos, comentando que a criação dessa lenda foi a maneira que os indígenas encontraram para explicar os
fenômenos da natureza. Localizar no mapa o estado do Paraná e
as cataratas do Iguaçu. O professor poderá exibir vídeos e imagens, comentando seu potencial turístico e energético.

9.

Propor aos alunos uma pesquisa sobre outras lendas Kaingang
para compartilhar com a turma.

10. Incentivar os alunos a pesquisar os grafismos Kaingang utilizados em seus artesanatos. Exibir o site sobre a exposição Eg Rá,
nossas marcas, do Museu Histórico Regional de Passo Fundo,
para que os alunos se familiarizem com o grafismos Kaingang.
Propor aos alunos que façam uma releitura dos grafismos indígenas, utilizando diferentes técnicas de desenho e pintura.
A exposição Eg Rá, nossas marcas retrata a valorização do conjunto de marcas e
desenhos tradicionais do povo Kaingang e é composta de pinturas em telas e tecelagens produzidas, em sua grande maioria, pelas mulheres Kaingang.
A exposição é resultado da parceria entre o Museu Histórico Regional e o Ponto
de Cultura Kanhgág Járe, localizado na aldeia indígena Serrinha, em Ronda Alta,
RS. As peças foram criadas a partir de uma proposta voltada ao fortalecimento do
desenvolvimento sustentável, por meio da agregação de valor à arte Kaingang, tradicionalmente praticada em cestaria, e que constitui uma das fontes de geração de
renda para as famílias.
Fonte: http://www.upf.br/mhr/index.php?option=com_content&view=article&id=200:
q&catid=32:q&Itemid=5
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Foto: Priscila Batistel Pulga.

Exposição

Exposição
Eg Rá no
Museu
Histórico
Regional de
Passo Fundo,
em maio de
2013

Foto: Priscila Batistel Pulga.

Eg Rá no
Museu
Histórico
Regional de
Passo Fundo,
em maio de
2013

33

Atividade 2 – A mulher estrela (Kaiapó)
Objetivo:
Compreender a importância das histórias nas tribos indígenas
para explicar como se aprende um ofício, nesse caso, a preparação da
terra para o cultivo, o plantar e o colher. Conhecer histórias indígenas de diferentes tribos e identificar como elas podem ser diferentes,
dependendo dos costumes e da divisão de tarefas da tribo. Reconhecer a estrela das histórias com a primeira que é avistada no céu ao
anoitecer, denominada popularmente de estrela Vésper ou estrela
D’Alva.

Materiais e recursos:
Lenda A origem da lavoura, da tribo Kayapó
Lenda Wapté e a estrela, da tribo Xavante
Lenda Taina, a estrela amante, da tribo Karajá
Lenda Catxerê, a mulher estrela, da tribo Krahó, Craó
Jogo do sistema solar, disponível em: <http://www.escolagames.
com.br/jogos/sistemaSolar/>
Programa Stellarium, disponível em <www.stellarium.org/pt/>
Fundo Kaiapó, disponível em <www.youtube.com/watch?v=lb
FcswBSbHA>
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Etapas propostas:
1.

Contar a história A origem da lavoura, lenda da tribo Kayapó.

2.

Conversar sobre a história com os alunos. Ressaltar a importância da mulher na produção de alimentos. Enquanto os homens
caçam, as mulheres plantam, colhem e cozinham, garantindo que,
mesmo sem carne, a tribo tenha alimento para suas refeições.

3.

Apresentar informações sobre a tribo Kaiapó, comentando e exibindo imagens que exemplifiquem onde e como eles vivem, a
localização e distribuição da tribo, o formato das casas, a divisão
de tarefas e as dificuldades dos índios Kaiapó em sobreviver no
meio da mata, em um mundo contemporâneo.
Kayapó

Vista aérea da aldeia dos Kayapó, em Kikretum

Vivem em aldeias dispersas
ao longo do curso superior dos
rios Iriri, Bacajá, Fresco e de
outros afluentes do caudaloso
rio Xingu, desenhando no Brasil Central um território quase
tão grande quanto a Áustria. É
praticamente recoberto pela
floresta equatorial, com exceção da porção oriental, preenchida por algumas áreas de
cerrado.

No século XIX, os Kayapó estavam divididos em três grandes grupos, os Irã’ãmranh-re (os que passeiam nas planícies), os Goroti Kumrenhtx
(os homens do verdadeiro grande grupo) e os Porekry (os homens dos pequenos
bambus). Desses, descendem os sete subgrupos kayapó atuais: Gorotire, Kuben-Krân-Krên, Kôkraimôrô, Kararaô, Mekrãgnoti, Metyktire e Xikrin.
O termo kayapó (por vezes escrito kaiapó ou caiapó) foi utilizado pela primeira vez no
início do século XIX. Eles não se designam por este termo, lançado por grupos vizinhos para nomeá-los e que significa “aqueles que se assemelham aos macacos”, o
que se deve provavelmente a um ritual ao longo do qual, durante muitas semanas, os
homens Kayapó, paramentados com máscaras de macacos, executam danças curtas.
Mesmo sabendo que são assim chamados pelos outros, os Kayapó se referem a si
próprios como mebêngôkre, “os homens do buraco/lugar d’água”.
Fonte: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Povos Indígenas no Brasil. 2002. Disponível
em: <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kayapo/177>. Acesso em: 7 jun. 2015.
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4. Reunir os alunos em pequenos grupos, distribuir um texto para
cada grupo, ler e analisar as semelhanças e diferenças entre o
texto lido e o texto contado pelo professor.
-- Wapté e a estrela (Xavante);
-- Taina, a estrela amante (Karajá);
-- Catxerê, a mulher estrela (Krahó, Craó).
5.

Perguntar aos alunos sobre a razão de essas histórias existirem na tribo. Levantar hipóteses com os alunos para que eles
percebam que a lenda explica o papel e a função da mulher em
plantar e colher os alimentos em algumas tribos, justifica a existência de uma estrela de brilho intenso no céu e a importância
do plantar para sobreviver nas diferentes tribos.

6.

Mostrar aos alunos que a personagem que desce do céu, a estrela, está presente em todas as lendas das diferentes tribos. Em
algumas, a personagem apresenta-se como representante do gênero feminino e, em outras, masculino. Mediar a conversa para
que os alunos percebam que a mudança de gênero nas histórias
define, em algumas tribos, a divisão das tarefas na aldeia.

7.

Solicitar que os alunos pesquisem sobre a estrela mencionada
nas histórias, conhecida como estrela Vésper ou estrela D’Alva.
Desafiar os alunos a descobrir que:
-- Uma recebe o nome de Vésper por aparecer ao anoitecer;
-- A outra recebe o nome de Alva porque é visível ao amanhecer;
-- Os antepassados não sabiam, mas a visualização da manhã e
do final da tarde são do mesmo astro;
-- Não era uma estrela o que eles viam, mas sim o planeta Vênus;
-- Planetas não brilham. Por que Vênus é visto com brilho?

36

8.

Proporcionar uma atividade no laboratório de informática utilizando o jogo sistema solar, disponível em: <http://www.escolagames.com.br/jogos/sistemaSolar>, para que os alunos, brincando,
possam conhecer as características dos planetas.

9.

Desafiar, como tarefa de casa, os alunos a observar o céu ao anoitecer e ao amanhecer e tentar localizar a “estrela” da história.

10. Convidar o professor de Ciências para, na aula seguinte, conversar com os alunos e explicar-lhes o sistema solar. Posteriormente, projetar em uma sala escura imagens do céu utilizando
o programa Stellarium.
Stellarium é um planetário de código aberto para o seu computador. Ele mostra um
céu realista em três dimensões igual ao que se vê a olho nu, com binóculos ou telescópio. Fonte: CHÉREU, Fabien (Coord.) Stellarium. Programa livre de astronomia.
[entre 2009 e 2015]. Disponível em: <http://www.stellarium.org/pt/>. Acesso em: 17
jun. 2015.
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Atividade 3 – A mulher e as lágrimas de diamante (Tupi)
Objetivo:
Valorizar e respeitar a cultura indígena, identificando a origem
de algumas palavras do tronco tupi utilizadas no nosso cotidiano.
Conscientizar os alunos sobre a herança deixada pelos indígenas em
relação aos sentimentos, comparando as lágrimas de dor de uma mulher com o surgimento dos diamantes.

Materiais e recursos:
História As lágrimas de Potira, recriada por Mitsue Morissawa
Vídeo Brasil, terra das pedras preciosas, disponível em: <http://
www.youtube.com/watch?v=DxCDySzuY_Q>
Vídeo Lá vem história – as lágrimas de Potira, contado por Bia Bedran, disponível em: <www.youtube.com/
watch?v=HPgOOBTNKKc>
Música Tu Tu Tu Tupi, de Hélio Ziskind

Etapas propostas:
1.
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Assistir ao vídeo da história As lágrimas de Potira, narrada por
Bia Bedran.

2. Solicitar que os alunos leiam o texto As lágrimas
de Potira, individual e silenciosamente. Em seguida, pedir que recontem a história que leram. Caso
seja necessário para a compreensão da lenda, realizar uma leitura em voz alta, enfatizando os trechos importantes da narrativa, como a despedida
de Itagibá, a espera e a tristeza de Potira.
3.

Conversar com os alunos sobre a lenda:
- Por que Itagibá foi embora?
- Por que Potira não chorou quando seu marido partiu?
- O que Potira fez enquanto esperava a volta
do guerreiro?
- O que aconteceu quando
Potira descobriu que Itagi- Itagibá = braço forte
Potira = flor
bá não voltaria?
Tupã = manifestação de um deus na forma do som do trovão
- Como Tupã se sentiu e o
Araponga = ave que soa, ave que faz ruque ele fez?
ído.
- Que parte da lenda não
Fonte: Dicionário ilustrado Tupi-Guarani.
Disponível em: http://www.dicionariotupipode ser realidade?
guarani.com.br/. Acesso em: 10 jun. 2015.

4.

Analisar com os alunos o comportamento de Potira quando percebeu que Itagibá não voltaria. Como foi a reação dela e como ela
expressou os seus sentimentos de tristeza e saudade. Estabelecer uma correspondência entre os sentimentos de Potira e dos
alunos em situações semelhantes.

5.

Apresentar aos alunos os indígenas Tupis e destacar a importância das relações de parentesco na escolha dos casamentos.
Entre os Tupis era permitido o casamento entre primos cruzados, porém o jovem só poderia casar após passar por testes para
mostrar suas habilidades de guerreiro.
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Os povos Tupi fazem parte da família linguística
Tupi-Guarani, ou simplesmente Tupi. Há grande
variação entre as tribos: o estilo das aldeias, a forma das casas, as terminologias de parentesco, as
estruturas cerimoniais e a atitude face à guerra.
As aldeias Tupi apresentam, aparentemente, forma desordenada, composta, na maioria das vezes, de uma família extensa. As casas ficam perto
umas das outras, sem uma ordenação aparente,
agrupando uma ou mais famílias nucleares. Eles
também aplicam pintura corporal, principalmente
nas festas cerimoniais.
Fonte: Prodepa. Pará: cultura, flora e fauna. Disponível em: www.cdpara.pa.gov.br/troncos.php. Acesso em: 10 jun. 2015.

6.

Propor aos alunos que identifiquem no texto situações reais e ficcionais. Após, com base no conhecimento prévio dos alunos e no levantamento feito, montar coletivamente uma definição de lendas.

7.

Utilizando a definição de lendas, identificar o motivo de os indígenas Tupis contarem essa lenda para as novas gerações. Informar aos alunos sobre a invasão das terras indígenas, o massacre
dos índios e o garimpo de pedras preciosas, ouro e prata feitos
pelos bandeirantes.

8.

Localizar no mapa o local onde aconteceram essas expedições.
Quando os bandeirantes chegaram a Goiás, esse território, que atualmente forma os
estados de Goiás e Tocantins, já era habitado por diversos grupos indígenas. Naquela
época, ao verem suas terras invadidas, muitos entraram em conflito com os bandeirantes e colonos, em lutas que resultaram no massacre de milhares de indígenas, na
formação de aldeamentos oficiais ou na migração para outras regiões.
A maioria dos grupos que viviam em Goiás pertencia ao tronco linguístico Macro-Jê,
família Jê (grupos Akuen, Kayapó, Timbira e Karajá). Outros três grupos pertenciam
ao tronco linguístico Tupi, família Tupi-Guarani (Avá-Canoeiro, Tapirapé e Guajajara).
Fonte: GOIÁS. Página oficial do governo de Goiás. Disponível em: <http://www.goias.
gov.br/paginas/conheca-goias/povo-goiano/indigenas>. Acesso em: 10 jun. 2015.
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9.

Apresentar o tronco linguístico Tupi, destacando palavras de origem Tupi que utilizamos em nosso vocabulário (abacaxi, mandioca, jacaré, etc.). Realizar a leitura da letra da música Tu Tu Tu
Tupi, de Hélio Ziskind, para que os alunos conheçam algumas
palavras e possam buscar seu significado no dicionário Tupi-Guarani.

10. Solicitar aos alunos uma pesquisa sobre pedras preciosas, especialmente o diamante. Na aula seguinte, quando apresentarem
as pesquisas, fazer uma explanação e apresentar o vídeo Brasil,
terra das pedras preciosas.
11. Verificar, na região, locais de lapidação de pedras e organizar
uma visita com os alunos para que eles possam compreender
como acontece a lapidação e a produção de joias.
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Atividade 4 – O poder das mulheres (Munduruku)
Objetivo:
Ampliar o conhecimento sobre a cultura indígena, identificando
a importância da música para a tribo Munduruku que atribui o poder das mulheres às flautas, mantendo os instrumentos guardados
para serem utilizados somente em momentos especiais.

Materiais e recursos:
Livro As serpentes que roubaram a noite e
outros mitos, de Daniel Munduruku
Livro Coisas de índio: versão infantil, de
Daniel Munduruku
Livro Coisas de índio, de Daniel Munduruku
Documentário Tecendo a resistência, de
Nayana Fernandez, Sue Branford e Mauricio Torres. Disponível em: <https://vimeo.
com/112160970>

Etapas propostas:
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1.

Solicitar a leitura antecipada do livro As serpentes que roubaram a noite e outros mitos, de Daniel Munduruku.

2.

Convidar alunos ou pessoas que tocam instrumentos musicais.
Dar preferência a instrumentos que se assemelhem aos da cultura indígena, como tambor, flauta ou chocalho. Ao final da
apresentação, pedir ao convidado para falar sobre a música em
sua vida.

3.

Explicar aos alunos, a partir da obra Coisas de índios, de Daniel
Munduruku, o papel da música e da dança nas tribos indígenas.
O importante é que os alunos percebam a importância da música na cultura indígena e a sua ligação com a divindade.

4.

Realizar a leitura oral da história Quando mandavam as mulheres, da tribo Munduruku.

5.

Conversar com os alunos sobre a história:
-- Quais eram as tarefas dos homens no tempo em que as mulheres mandavam na tribo?
-- Como as mulheres conseguiram ser líderes da tribo?
-- Qual foi o combinado das indígenas com os peixes?
-- Qual foi a estratégia dos homens
Glossário
para descobrir o segredo?
igarapé =riacho
Munduruku = formigas gigantes
-- Qual foi a punição das mulheres Fonte: Disponível em: <http://www.
dicionariotupiguarani.com.br>.
ao perderem as flautas?
Fonte: Dicionário ilustrado Tupi-- Por que os homens comandam a -Guarani. Disponível em: http://
tribo Munduruku? Isso é corre- www.dicionariotupiguarani.com.
br/. Acesso em: 10 jun. 2015.
to? Justifique sua resposta.

6.

Ler novamente com os alunos a história e desafiá-los a identificar o elemento mágico. Após a identificação das flautas como
mágicas, analisar com os alunos as regras da tribo Munduruku
mencionadas na história.

7.

Mostrar imagens da tribo Munduruku, as casas e a pintura do
corpo. Enfatizar a força da tribo Munduruku para a guerra.

8.

Exibir o documentário Tecendo a resistência. Conversar com
os alunos sobre a característica de guerreiro dos Mundurukus.
Esse aspecto fez com que eles se preparassem para a guerra,
pintando os corpos e enfrentando os governantes e responsáveis
na construção da usina hidrelétrica.

9.

Pesquisar e construir instrumentos musicais utilizados em tribos indígenas. O livro Coisas de índio: versão infantil traz alguns exemplos. Esses instrumentos podem ser utilizados em
atividades musicais.
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10. Pesquisar com os alunos tribos que são lideradas somente por
mulheres, identificando a divisão de tarefas e as regras da tribo.
Comparar o poder das mulheres nas diferentes tribos.
11. Associar a divisão de trabalhos nas tribos com as diferentes profissões do homem branco. Investigar a conquista das mulheres
ao assumir algumas profissões que eram exercidas por homens.
Histórico da tribo Munduruku
O Munduruku é o povo mais numeroso da região
do sul do estado do Pará, atualmente são 12.000
indivíduos. Nos tempos passados, nós, Munduruku, éramos temidos devido à fama da arte
de guerrear em bandos e usávamos estratégias
para atacar os nossos inimigos. Não desistíamos
tão facilmente de perseguir os nossos inimigos e
os nossos troféus eram a cabeça humana, que
simbolizava o poder. Dificilmente, nós, Munduruku, em uma expedição de guerra, perdíamos
um guerreiro sequer na batalha. Atacávamos os
inimigos de surpresa, assim vencíamos os nossos rivais e não deixávamos ninguém com vida,
somente as crianças que quiséssemos levar para a aldeia, que adotávamos e incluíamos em
nosso clã para mantermos a relação de parentesco. Uksa era considerado uma casa sagrada
(o quartel dos homens), não era permitida a permanência de mulheres nesse ambiente, mas
o dever delas era preparar os seus alimentos e servi-los para agradarem, por respeito a eles.
Porque ali se faziam presentes líderes muito importantes: contadores de histórias, puxadores,
cantores, tocadores de tabocas e flautas, líderes espirituais pajés, caçadores, artesãos, conhecedores de plantas medicinais, interpretadores de sonhos (premonitórios), mensageiros,
guerreiros (divididos em cinco pelotões). Cada pessoa tinha uma utilidade muito essencial
para a sociedade. As tarefas das mulheres era cuidar dos afazeres de casa, fazer alimentos,
lavar roupas, capinar roças, fazer farinhas, cuidar das crianças, ensinar os filhos a se preparar
e poder viver no mundo, na fase etária de 12 anos poder já ter responsabilidade e ter a sua
própria família, e do mesmo modo as meninas saber cuidar de si e cuidar do seu companheiro
pra não ficar dependente quando chegar à idade adulta.
Sabemos como funciona a lei da natureza através dos ensinamentos dos anciãos e como
devemos respeitá-la. E os animais contribuem conosco porque eles nos ensinam as coisas
que não sabemos, e podemos interpretar as mensagens que nos transmitem, isso é muito
importante. Por isso nós respeitamos e eles também nos respeitam, é assim que vivemos em
harmonia com a natureza. Os animais nos ensinam, nos avisam dos perigos que vão acontecer, seja ela coisa boa ou má. Os não índios diriam que isso é mau agouro, pra nós isso é
real. As pessoas que desrespeitam a natureza, elas vão ter que sofrer as suas consequências
devidas às suas ações. Não se deve brincar com a natureza e isso pra nós é muito perigoso, e
por isso nós a respeitamos. Todos os animais têm quem cuide deles, portanto, eles têm mães,
sejam peixes, sejam animais, aves, plantas, fogo, terra, ventos, águas, até seres espirituais,
todos têm vidas. Elas precisam de respeito e são sagradas. Temos locais sagrados ao longo
de nosso rio Tapajós que nós, Munduruku, não mexemos esses lugares. [...]
Fonte: Carta dos Munduruku ao governo explicita conhecimentos milenares e reafirma demandas. Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/munduruku/
carta_lugares_munduruku.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2015.
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Atividade 5 – Como nasceram as estrelas (Bororo)
Objetivo:
Familiarizar os alunos com a cultura dos indígenas da tribo Bororo a partir da lenda Como nasceram as estrelas, salientando a importância dos rituais indígenas que, no caso dessa lenda, se refere ao
ritual de separação das mães e dos filhos quando eles passam para a
fase adulta.

Materiais e recursos:
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Programa de animação Mulan, disponível em: <http://www.animamundi.com.br/muan-software-simples-para-animadores-iniciantes-e-profissionais/>
Vídeo Como nasceram as estrelas, disponível em: <https://vimeo.
com/15688504>

Etapas propostas:
1.

Perguntar aos alunos quais tribos indígenas eles conhecem por
meio de filmes, livros, internet, lendas, etc. Possibilitar que cada
um comente sobre as diferentes tribos. Perguntar se já ouviram falar na tribo Bororo. Informar os alunos sobre sua origem e localização acessando o site: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/bororo.
O termo Bororo significa, na língua nativa pátio da aldeia. Não por acaso, a tradicional disposição circular das casas faz do pátio o centro da aldeia e espaço ritual
desse povo, caracterizado por uma complexa organização social e pela riqueza de
sua vida cerimonial. A despeito de hoje terem direito a um território descontínuo e
descaracterizado, o vigor de sua cultura e de sua autonomia política tem atuado
como arma contra os efeitos predatórios do contato com o homem branco, que se
estende-se há pelo menos 300 anos.
Fonte: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/bororo
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2.

Convidar os alunos a assistir ao episódio piloto da série Nossos índios, nossas histórias, um curta animado da lenda Como nasceram
as estrelas, disponível em <https://vimeo.com/15688504>. Solicitar
aos alunos que percebam como acontece o ritual em que os filhos se
separam das mães. Fazer com que os alunos percebam a estética
da animação bem como suas cores, formas e técnica utilizada.

Imagem do curta
Como nasceram
as estrelas, piloto
da série Nossos
índios, nossas
histórias
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3.

Perguntar aos alunos se já conheciam essa lenda e algum ritual
indígena de separação como o apresentado na história. Abrir espaço para que os alunos possam compartilhar suas percepções
sobre o vídeo em relação à narrativa e à estética da linguagem
utilizada na animação. Ampliar o entendimento sobre a lenda,
estabelecendo um elo com suas vivências familiares, perguntando aos alunos:
- Como as mães viviam com seus filhos?
- Por que elas se separaram deles?
- Isso acontece em nossa sociedade com nossas famílias?

4.

Permitir que os alunos possam se familiarizar com a cultura do
povo Bororo, propondo uma pesquisa sobre essa tribo. Os alunos
poderão recorrer a sites da internet, livros, revistas e outros recursos para a pesquisa, que deverá envolver a música, os rituais, o artesanato, as lendas, a língua, os usos e os costumes da tribo Bororo.

Indígenas
Bororos

5.

Abrir espaço para que os alunos compartilhem suas pesquisas,
organizando uma exposição com músicas e imagens ou trabalhos produzidos pelos próprios alunos.

6.

Propor aos alunos a produção de desenhos, modelagens, formas
animadas ou teatro de animação a partir das lendas pesquisadas, para que possam construir uma história animada, segundo
as instruções do site Animamundi, disponível em <http://www.
animamundi.com.br/muan-software-simples-para-animadores-iniciantes-e-profissionais> que oferece um programa de código
livre para produzir animações. Os alunos deverão ser divididos
em grupos de acordo com o número de lendas selecionadas.

7.

Exibir as animações para que a turma aprecie coletivamente.
Os vídeos poderão ser postados no blog da escola.
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Livros
ANDUJAR, Cláudia. Marcados. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
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CARVALHO, Ana; CARELLI, Rita. Um dia na aldeia. São Paulo: Cosac Naify, 2014. [Coleção].
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GOMES, A. Carlos, et. al. O Guarani. São Paulo: Scipione, 2011. [Ópera em quadrinhos].
Peri, um indígena goitacá fiel ao nobre português D. Antônio de Mariz, apaixonou-se por Ceci, filha do fidalgo. Por causa da morte acidental
de uma indígena Aimoré, a tribo toda se revolta e começa a hostilizar os
brancos colonizadores. A partir daí, uma série de acontecimentos coloca a
vida de Ceci em risco, e Peri terá de enfrentar muitos perigos para salvá-la da ira dos Aimoré. Uma história de amor e aventura na época do Brasil
colonial.
SALGADO, Sebastião. Terra. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1997.
Neste livro, Sebastião Salgado retrata pessoas desprovidas de terra,
como índios, trabalhadores rurais, mendigos urbanos, presos, garimpeiros
e crianças de rua, com a sensibilidade e a beleza estética da fotografia em
preto e branco.
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SERAGUZA, Lauriene. Cosmos, corpos e mulheres Kaiowa e Guarani de Aña à Kuña.
Dourados: UFGD, 2013. Disponível em: <http://www.ufgd.edu.br/fch/mestrado-antropologia/downloads/Seraguza-%20L%20DISSERTACaO%20FINAL.pdf>. Acesso em:
9 jun. 2015.

Esta pesquisa dialoga com o cotidiano para perceber as relações
que as mulheres Kaiowa e mulheres Guarani estabelecem entre elas
e com o entorno, humano e não humano, e como, a partir dessas
relações estabelecidas, são fabricados corpos, concebidas pessoas. O
diálogo com as mulheres provocou questionamentos acerca do poder
e do perigo emanado por estas mulheres indígenas, a partir de um
movimento percebido na cosmologia dos falantes de guarani.
SILVINO. A Iara: uma lenda indígena em quadrinhos. Belo Horizonte: Nemo, 2014.

A lenda da Iara é recontada nesta HQ de amor e terror, inspirada nas narrativas indígenas tradicionais. Com dinâmica e dramaticidade a cada página, esta versão em quadrinhos reúne um traço
moderno e uma história tradicional.
SOUSA, Mauricio de. Histórias em quadrinhos do Papa-Capim. São Paulo: Panini Comics.

Personagem das histórias em quadrinhos criado por Maurício
de Sousa. O Papa-Capim teve seu nome inspirado no pássaro papa-capim-capuchinho. O personagem vive na floresta e é um jovem indígena, um curumim. Tem como amigos Cafuné e Jurema. O Papa-Capim é esperto, ama a natureza e entende os animais. Seu sonho é
se tornar um adulto sábio como o pajé da sua aldeia e corajoso como
o cacique Ubiraci.
TOCANTIS, Raimundo de Araújo. Mulheres indígenas no Facebook: corpos, intericonicidade e identidades. Belém: UNAMA, 2012. Disponível em:<www.unama.br/mestrado/comunicacao/attachments/article/56/Mulheres%20ind%C3%ADgenas%20no%20
Facebook%20;corpos,%20intericonicidade%20e%20identidades.pdf>. Acesso em: 9
jun. 2015.

A pesquisa busca identificar como o Facebook contribui para a
construção de identidades e como seus usuários, duas mulheres indígenas, que são sujeitos históricos, colocam em circulação na web
diferentes discursos sobre o que é ser mulher e o que é ser indígena.
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Audiovisuais
Documentário Hotxuá. Direção de: Letícia Sabatella; Grigo Cardia. Brasil: Pedra Corrida Produções, 2012. Disponível em: <http://pt.fulltv.tv/hotxua.html>
Exibe o cotidiano da tribo indígena Krahô, habitante de Palmas, em
Tocantins, no norte do país. Nesse registro, é apresentado o hotxuá, espécie
de palhaço, figura sagrada para os Krahô, que tem como função manter a
tribo alegre e unida por meio do riso.
TAINÁ: uma aventura na Amazônia. Direção de: Tania Lamarca, Sergio Bloch. Brasil:
Europa filmes, 2001.
TAINÁ é uma indiazinha órfã de 8 anos que vive com o avô, o velho e
sábio índio Tigê, em um belo recanto do Rio Negro, na Amazônia. Com Tigê
como mestre, Tainá aprende as lendas e histórias de seu povo, convivendo
intimamente com a floresta e seus animais. Aos poucos Tainá se torna uma
guardiã da floresta e faz de tudo para impedir o contrabando de animais.
Somente a coragem de Tainá e a ajuda do espírito de seu avô poderão livrá-los desta situação.
TAINÁ 2. Direção de: Mauro Lima. Brasil: Sony Pictures – AMZ, 2005.
Anos se passaram e a indiazinha Tainá (Eunice Baía) cresceu. Agora
uma pré-adolescente, ela se divide entre o enfrentamento com os bandidos
e a atenção que dá a uma nova amiga. A pequenina Catiti, de seis anos,
fugiu da sua aldeia na tentativa de imitar Tainá como protetora do meio
ambiente. Juntas, elas vão viver muitas aventuras na floresta.

Música
MIRANDA, Marlui. Fala de bicho, fala de gente: cantigas de ninar. São Paulo: Selo Sesc,
2014.
O álbum traz quinze músicas compostas a partir de cantigas de ninar
feitas por indígenas da tribo Juruna.
KRENAK; MAXAKALI; PATAXÓ. O Canto das Montanhas. Minas Gerais: Sonhos e sons,
1999. 1 CD.
O CD traz os sons produzidos pelos indígenas das tribos Krenak, Maxakali e Pataxó que representam sua cultura, seu modo de viver e se relacionar com o mundo.
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MEMÓRIA VIVA GUARANI. Ñande Arandu Pyguá. São Paulo: MCD, 2004.1 CD.
São 49 cantos e músicas da tradição dos índios Guarani, entoados por
onze corais infanto-juvenis.

Internet
Aplicativo Carta celeste
Encontrado na App Store como Star Chart, destaca a localização de
estrelas e constelações ao apontar a câmera do celular na direção do céu.
No aplicativo, é possivel mudar a localização e apreciar o céu noturno de
outros pontos da Terra. Disponível para Android e iOS.
Aplicativo Sky Map
O aplicativo vem equipado com o Google Sky Map e usa dados da bússola e do GPS para identificar corpos celestes quando se aponta o celular
para o céu. Ele ainda permite selecionar um objeto celeste e fazer uma “viagem no tempo” e verificar onde ele estará em outra hora. Disponível para
Android.
Aplicativo Satellite AR
O aplicativo auxilia a observar e rastrear satélites ao redor da Terra.
Ele mapeia os satélites existentes e exibe sua imagem e posição no momento. Disponível para Android.
BRASIL 500 ANOS. Disponível em: http://brasil500anos.ibge.gov.br/.
O site apresenta um breve panorama sobre o processo de ocupação do
território brasileiro, com ênfase nas contribuições prestadas por distintos
grupos étnicos.
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.
php/quem-somos>. Acesso em: out. 2015.
Funai é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Criada por
meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da
Justiça, é a coordenadora e principal executora da política indigenista do
governo federal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos
dos povos indígenas no Brasil.
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O ÍNDIO NA FOTOGRAFIA BRASILEIRA. Disponível em: http://povosindigenas.com/
sebastiao-salgado/. Acesso em: out. 2015.
O projeto de pesquisa Iconografia fotográfica dos povos indígenas do
Brasil, contemplado pelo XII Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia,
tem como objetivo traçar um panorama visual sobre a construção da imagem do índio ao longo da história da fotografia brasileira.
TELA BRASIL. Disponível em: <http://www.telabr.com.br/>. Acesso em: out. 2015.
O portal Tela Brasil ensina a arte do audiovisual por meio de exercícios práticos, textos dinâmicos, bibliografias e filmografias. Instrumentaliza alunos e professores para a realização de filmes ou roteiros com oficinas
didáticas.
VÍDEO NAS ALDEIAS. Disponível em: http://www.videonasaldeias.org.br/2009/vna.
php. Acesso em: out. 2015.
Criado em 1986, Vídeo nas Aldeias é um projeto precursor na área de
produção audiovisual indígena no Brasil. O objetivo do projeto foi, desde o
início, apoiar as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas identidades
e seus patrimônios territoriais e culturais, por meio de recursos audiovisuais e de um produção compartilhada com os povos indígenas com os quais
o projeto trabalha.
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