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Matrículaantecipada
naredepública

Sitedo‘NCE-USP’
trazaulasdoJT

Todasassugestõesdeaula
queforampublicadasaos

domingosnoJTaolongodoano
podemseracessadasgratuitamen-
tepormeiodositewww.usp.br/
nce,doNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,coordenadopelo
professorIsmardeOliveiraSoares,
quetambémtrazinformaçõesso-
breousodamídianocampodaEdu-
cação,dicasdecomomontaruma
rádionaescolaetextossobreEdu-
comunicação.

OVolvoAdventureéum
programamundial,cujoobje-

tivoépremiarprojetos–criados
poradolescentesentre13e16anos
-voltadosaodesenvolvimentosus-
tentáveleconservaçãodomeio
ambiente,queapresentemsolu-
çõespráticaspararesolverproble-
masambientaislocais.Asinscri-
çõesparaaedição2008doprogra-
maestarãoabertasaté31dejanei-
rode2008.Informações:www.vol-
voadventure.org.

Volvovaipremiar
adolescentes

PrêmioJovemCientistaabreinscrições
EstudantesdoEnsinoMé-
dioeseusprofessoresorien-

tadorespodemseinscreveraoPrê-
mioJovemCientista2007.Ote-
madesta23ªediçãodoPrêmioé
“EducaçãoParaReduzirasDesi-

gualdadesSociais”.Oregulamen-
toeoformulárioparainscriçãoes-
tãodisponíveisnositewww.jovem-
cientista.cnpq.br.Osinteressados
emparticipartêmaté30denovem-
broparaseinscrever.

Aleituraaudiovisual
possibilitaaautono-

miafrenteàs
possibilida-
desde
informação,
exercitando
acapacidadedeexpres-
sãodacriança”,

ANACAROLINAALTIERI,

BACHARELELICENCIADAEMCIÊNCIAS

SOCIAISPELAPUC/SP

Propostadevideocarta

>pais & mestres

Oprocessodematrícula
antecipadaparaalunosque

pretendemcursaralgumanodo
EnsinoFundamentalem2008na
redepúblicavaiaté28desetem-
bro.Paraaefetivaramatrícula,
paisouresponsáveisdevemprocu-
rarqualquerescolaestadualou
municipaleapresentarcertidãode
nascimentoouRGdoaluno,além
decomprovantedeendereço.Cer-
cade175milpessoasjágaranti-
ramsuasvagas.

Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

Olivro“DireitoàMemóriaeàVerdade”,quetrazarepressãopolicialduranteaditaduramilitar
pode ser acessado no site da Secretaria Especial dos Direitos Humanos: www.sedh.gov.br.

MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

A aproximação da História com as
demais ciências sociais, em espe-
cial com a Antropologia, ampliou
as possibilidades de contato com
povos, redimensionando os estu-
doscentradosnaspopulaçõesnão-
européias,comoapopulaçãoafro-
brasileira ou, ainda, a população
por alguns denominada como
“ameríndia”. A riqueza dessas cul-
turaséexpressaespecialmenteem
suasmanifestaçõeslingüísticasear-
tísticas.Observou-se,porexemplo,
que a comunicação no espaço das
culturas indígenas é notadamente
oral, gestual, figurativa, musical e
rítmica.Nestecontexto,depoimen-
tosindígenasfornecemumricoma-
terialparaareflexãosobreasques-
tõesrelativasàdiversidadecultural
emnossopaís.

Éoqueocorrecomasérie“Vídeo
nas Aldeias”, do Centro de Traba-
lhoIndigenista,deSãoPaulo.Mere-
ce destaque o vídeo: “Marangmo-
txíngmo Mïrang. Das crianças
Ikpengparaomundo.”

Trata-se de um documentário
em que crianças Ikpeng apresen-
tam sua aldeia, suas famílias, suas
brincadeiras, seu modo de vida.

Curiosas em conhecer crianças de
outrasculturas,asmeninaseosme-
ninos indígenas pedem para que
respondamàsua“videocarta”.

EsteéotemaqueoJT, emparce-
riacom oNúcleo de Comunicação
eEducação(NCE/USP),coordena-
dopeloprofessorIsmardeOliveira
Soares,propõeàcomunidadeesco-
lar, para uma reflexão e uma ação
educomunicativa.

Esta atividade foi elaborada por
Ana Carolina Altieri, Bacharel e Li-
cenciada em Ciências Sociais pela
PUC/SP,integrandoaequipepeda-
gógicadoProjetoBem-Te-Vi.

INTRODUÇÃO

1 A linguagem audiovisual é
compostaporoutrastrês lin-

guagens – verbal, sonora e visual,
que conjugadas transmitem uma
mensagem específica. Intencio-
nalmenteounão,peloaudiovisual
vê-se a realidade por meio do
olhar de outros, o que implica ne-
cessidade de se fazer uma análise
dessesolhares.

Aleituradessalinguagempressu-
põe o conhecimento dos seus ele-
mentos,seuscódigoseprocessode
construção. É o que se denomina
como“alfabetizaçãoparaa lingua-

gemaudiovisual”, levando o aluno
aaproximar-sedocinema,datelevi-
sãoeda informáticacomumolhar
crítico.

O exercício proposto na aula de
hojelevaexatamenteaestaalfabeti-
zação.Énestecontextoquepropo-
mosoexercíciocríticodofilmeaci-
ma citado que foi produzido por
dois indígenas Ikpeng do Parque
doXingu,noMatoGrosso:Kumaré
KaranéeNatuyuYuwipoTxicão.

OBJETIVOS

2 Aatividadeprocuraconhecer
e valorizar os aspectos socio-

culturaisdeoutrospovosenações,
valorizandoodiálogoeareconstru-
çãodeumaidentidadepormeiode
exercíciode“alfabetizaçãoaudiovi-
sual”, promovendo entre alunos e
professores o reconhecimento da
diversidadeculturalbrasileira.

MATERIAL

3 Documentário em vídeo:
“ M a r a n g m o t x í n g m o

Mïrang.DascriançasIkpengparao
mundo”,quepode ser encontrado
por meio da ONG Vídeo Nas Al-
deias (www.videonasaldeias.org.
br).Essesitetambémtraztextosso-
breEducaçãoÍndigena.

ATIVIDADES

4 1º momento: a carta dos
Ikpeng.

Emsaladeaula,despertaroconhe-
cimentodecadaalunosobreoque
elessabemarespeitodospovosin-
dígenasdoBrasile,especialmente,
sobre as fontes de informação de
que dispõem. Lembrar que, hoje,
os índios também se preocupam
em oferecer à sociedade a própria
visãosobreaculturaemquevivem.
Buscam,comisso:a)defenderseus
direitos;eb)lutarparaaconstrução
de uma identidade étnica especifi-
ca.Emseguida,passaodocumentá-
rio:MarangmotxíngmoMïrang.

Após a sessão, solicite que as
crianças analisem o filme, descre-
vendo as sensações que a história
despertou. Feito isso, proponha
que os pré-adolescentes criem um
roteiro das próprias história, res-
pondendo,destaforma,aspergun-
tas feitas pelas crianças Ikpeng.
Lembre a necessidade de pesqui-
sassobreacasa,osutensílios,asfer-
ramentas de trabalho de seus pais,
asvestimentasdafamília,asbrinca-
deirasejogosquecaracterizamseu
cotidiano.
2ºmomento:preparandoarespos-
ta. O professor discute com os alu-

nos a forma como pretendem en-
viar suas respostas ao pedido das
crianças Ikpeng. Será por meio de
umpequenotrabalhoescritoeilus-
trado com fotos? Será por meio de
um programa de rádio? Ou, mes-
mo,deumagravaçãoemvídeo?

Ressaltequeoqueimportanãoé
exatamenteumtrabalhoprofissio-
nal, de acabamento sofisticado,
masalgoquepossibiliteaseusinter-
locutores sentirem que existem
crianças e adolescentes brasileiros
dispostosadialogarcomelesecom
suaricacultura.Lembre,finalmen-
te,queotrabalho deveser feito em
grupo.
3º momento: enviando a mensa-
gem.Oterceiromomentoédedica-
do à pesquisa e edição do material
coletadopelos diversosgrupos. Os
resultados finais – depois de mos-
trados para todos os alunos, por
meio de uma apresentação coleti-
va – serão avaliados, com a indica-
ção de um ou dois trabalhos a ser
encaminhados às crianças e jo-
vensIkpeng,pelocorreio,noende-
reço da ONG Vídeo Nas Aldeias
(Rua de São Francisco, 162. Car-
mo. Cep: 53120-070 - Olinda - PE),
acompanhadodeumcartaexplica-
tiva, com a assinatura de todos os

alunos da classe. Os diretores da
ONG se comprometeram a enca-
minhar a mensagem, ainda que
nãosaibamqualpossaserareação
das atuais crianças e jovens da tri-
bo. Com certeza, vale a pena ten-
tar. De qualquer forma, será uma
surpresamuitograndeparaelesre-
ceber uma mensagem de amigos
seus que vivem muito longe de
suasaldeias!

AVALIAÇÃO

5 Para a educomunicação, o
processo é tão importante

quantooprodutofinal.Énecessá-
rioperceberseotrabalhofoipau-
tadoporumespíritodecolabora-
ção, trocaediálogoentreosparti-
cipantes.

PAPELDOEDUCADOR

6 Cabeaoprofessor-educomu-
nicadormotivaro debateen-

tre as crianças para que desenvol-
vamacapacidadedeobservaroseu
entorno e descobrir a presença de
“outrostempos”noseudia-a-dia.

Equipedeconsultoria educomu-
nicativa: Izabel Leão, AnaPau-
lo Ignácio,Carmen Gattás, Luci
Ferraz eSaleteSoares
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