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ZOOM
Os povos ameríndios
O escritor Daniel
Munduruku - Web
Radio do Lycée

O Lycée vai dedicar dois anos para trabalhar, descobrir e viajar com os alunos da Educação Infantil aos
do fim do Ensino Médio sobre o tema “Diferentes
olhares sobre o mundo ameríndio na América do
Sul”.
No programa, encontros com ameríndios, pesquisadores, antropólogos, escritores, mas também exposições, oficinas de arte, ações solidárias e muito mais..

O retrato de Lévi-Strauss que decora a entrada principal da unidade Vergueiro foi realizado com as fotos de identidade dos alunos por Jérôme
Sainte Rose, Galeria E.

Os alunos de 1ère Option Internationale au Bac (OIB) tiveram o prazer
de receber, em 16 de abril, Daniel
Munduruku, intelectual defensor
dos direitos indígenas sobre o tema
“o olhar do índio sobre a chegada
dos portugueses e suas consequências”.
Nascido em Belém, estado do Pará,
ele é filho do povo Munduruku.
Diplomado em filosofia, licenciado
em história e em psicologia, ele integrou o programa de estudos superiores em antropologia social na
USP. É autor de mais de trinta livros
infantis.
Um novo encontro do escritor com
os alunos da Educação Infantil
está previsto para terça-feira 28
de maio..

“Diferentes olhares
sobre
o
mundo
ameríndio
na
América do Sul”
A volta das férias de abril marcou o lançamento oficial do
grande projeto pedagógico
para os dois próximos anos
letivos sobre o tema dos
ameríndios. O objetivo é oferecer aos alunos uma visão
global do tema, trabalhar uma
reflexão, adaptada a cada faixa
etária, para ir ao encontro da
contact@apepasteur.org.br

Mr Nerrand, Coordenado Geral do
Grand Lycée Pasteur, frente à fotografia do Jérôme Sainte Rose,
Galeria É
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Saídas pedagógicas para
classes de 6º ano e de
jardim 3 “Sítio do Sol” e
“Toca da Raposa” durante o mês de maio
O Sítio do Sol está localizado próximo
da Serra do Japi, no município de
Cabreúva, a uma hora e meia de São

Nós vimos os índios, fizemos
um monte de atividades. O almoço
estava delicioso, tinha mais carne no
fim, e o milho delicioso… Meu melhor
momento foi o tiro com arco e flecha.
Eles nos ensinaram que tipos de animais caçar com qual arma, que ponta
de flecha utilizar e a força do arco; Foi
um dia muito gostoso.»
Paulo. «

Oscar, aluno do 6º ano.
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história dos ameríndios na América Latina, com a ideia de construir o futuro. Várias atividades já estão programadas: exposições de fotografias (Jérôme Sainte Rose, Renato Soares,
Vincent Bosson), uma exposição de cerâmica indígena de
Jean-Jacques Vidal, professeur da FPA (Faculdade Paulista de
Arte), saídas pedagógicas temáticas e oficinas de artes plásticas….

Entrevista com
Vincent Bosson
Fotógrafo radicado no Brasil há
muitos anos, realizou diversas reportagens sobre a política e a situação
dos índios no Brasil. Mencionado
duas vezes “mais belas imagens do
fotojornalismo brasileiro” em 2016 e
em 2017.
Você teve a ideia da reportagem
chamada “Seguindo os passos de Lévi-Strauss”. Poderia nos
falar sobre a origem do projeto?
Foi revendo a obra do antropólogo Claude Lévi-Strauss “Tristes
trópicos” que senti a vontade de dirigir meu olhar aos índios
daquele relato. Eu queria saber o que foi feito das tribos que o
pesquisador havia encontrado nos anos 40 e quais ensinamentos os indígenas poderiam nos dar hoje sobre o desenvolvimento de suas regiões e sobre as questões relativas à ecologia. Era também uma maneira de homenagear o pesquisador
comemorando os dez anos de sua morte, em 2018.

Quais povos você pôde encontrar?

Passeio na Toca da Raposa

Os alunos do jardim 3 foram passar o
dia 14 de maio na “Toca da Raposa”.
Eles encontraram os índios da etnia
Kuikuro da região do Alto Xingu. Uma
saída pedagógica que já se tornou
tradição para as turmas do jardim 3.

Em São Paulo, encontrei os Guarani e os Pankararu, duas tribos
que vivem em um contexto urbano e que tentam se reapropriar de uma cultura ancestral ameaçada, às vezes esquecida. Na
fronteira com o Paraguai, fotografei os índios Kadiwéu. Eles são
famosos por suas pinturas faciais de grande complexidade e
pelas magníficas cerâmicas de formas geométricas. No Cer-

« Nós

lutamos, também dançamos com
os índios. Eles nos mostraram como
eles lançam as flechas, e me ensinaram
a atirar com o arco. Nós comemos
peixe na casa deles. Também andamos
de tirolesa e eles fizeram uma festa para
nós. Eles eram muito bonzinhos. Estou
contente porque eu ganhei um arco com
penas como os dos índios.»
Rafael , aluno de jardim 3.

Fotografia de Vincent Bosson. Todos os direitos reservados

contact@apepasteur.org.br
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Bibliographie

•“ T r i s t e s

tro-

piques” 1955
De Claude LéviStrauss às edições
Te r r e h u m a i n e
Plon.

•

“Sauver la
planète” 2015
De Almir Narayamoga Suruí e
Corinne Sombrun
às edições Albin
Michel.

•

Em breve nas
librarias : “Línguas
indígenas Tradição, universais e diversidade ” 2019
De Luciana Storto
às edições Mercado de letras.

Documentaires

•

"Ex pajé" de
Luiz Bolognesi.
Um ex-xamã, convertido à força por
cristãos evangélicos, continua a
tratar os doentes
de sua aldeia.
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rado, deparei-me com os Bororo, com seus fabulosos cocares
em plumas de araras azuis, e suas lendas mágicas. Mais adiante, no vale do Sararé, encontrei os Nambikwara que LéviStrauss descreve com simpatia e delicadeza em sua obra. Na
sequência conheci os Paiter Suruí, um povo da Amazônia cujo
contato oficial remonta aos anos 80. Almir, o grande cacique, é
conhecido internacionalmente por sua luta contra o desmatamento. Com ele, descobri os segredos e a sabedoria que a
floresta contém.

Que dificuldade você encontrou ou qual foi sua maior
frustração, se houve?

Por razões de segurança, não pude encontrar os índios Uru-EuWau-Wau.
A terra deles está sob ameaça constante de
madeireiros e de milícias armada….

Sua mais bela lembrança?

Saulo, o “cacique filósofo” da tribo Nambikwara que conheci
no Cerrado. Ele usou uma bela imagem para me explicar os
problemas étnicos ligados a seu território em relação a quem
ele chama de “os invasores”, sejam os garimpeiros que poluem
a terra ou ainda as empresas que exploram a agricultura intensiva. Ele me dava o exemplo do pássaro: em princípio ele não
trabalha, mas a cada manhã ele se levanta para procurar alimento e para cuidar dos filhotes. Tal como Saulo, o Nambikwara filósofo, os ameríndios têm outra visão do que seja o trabalho.

Os trópicos são assim tão tristes, mesmo ?

Para Lévi-Strauss, “Tristes trópicos” era uma referência ao inexorável desaparecimento dessas civilizações e dessas culturas
autóctones. Quanto a mim, com um olhar contemporâneo
voltado para o meio ambiente e a atualidade política decorrente, não acho que esses trópicos sejam tão tristes. Os povos
ameríndios souberam desenvolver práticas muito eficazes para
conservar a riqueza de seu ambiente. Eles continuam a ser, de
longe, os melhores protetores da floresta e da natureza. Isso já
é muito !

•

« Martírio » de
Vincent Carelli 2016. O filme
traça as origens do genocídio
Guarani
Kaiowá
na região
do Mato
Grosso
do Sul.
Floresta Amazônica, Estado de Rondônia, fotografia Vincent Bosson
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