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Este resumo apresenta um vídeo-reflexão que expõe a experiência de professoras 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Ildo Meneghetti, localizada na 

Zona Norte de Porto Alegre. O vídeo foi feito com as fotografias de uma saída de 

campo, realizada em parceria com o Museu da UFRGS, a uma aldeia indígena da etnia 

Guarani-mbya localizada em Itapuã-Viamão/RS (Tekoá Pindó Mirim). O objetivo das 

educadoras era desvelar junto aos estudantes das classes populares a relação histórica 

estabelecida com essas populações no Brasil bem como possibilitar um diálogo cultural 

sobre as diferenças e as diversidades na/da formação social brasileira, problematizando 

alguns discursos sobre os povos indígenas, como o do deputado federal que afirmou 

serem “índios, gays e quilombolas são tudo que não presta”; ou o do candidato ao 

Senado Federal “quantos índios no Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul 

deixaram de ser índios e são hoje profissionais respeitados e qualificados?”. 

Consideramos que “ensinar exige rejeição a qualquer forma de discriminação” 

(FREIRE, 1998). Nesse sentido, antes da saída de campo, estudamos o texto “Os ritos 

corporais entre os Nacirema” para promover o exercício do “estranhamento”, ou seja, de 

olhar para os nossos costumes com “outros olhos”, desnaturalizando  o que parece 

normal. Aproveitamos os questionamentos dos estudantes e buscamos transformá-los 

em conhecimento, pois como afirma Freire (1998, p.61) “a curiosidade é já 

conhecimento”. Depois da saída fizemos uma reflexão sobre as diferenças e 

semelhanças entre o "nosso" modo de vida e o "deles". Os estudantes apontaram as 

seguintes semelhanças: uso de roupas – antes ouvimos muitos comentários 

estereotipados sobre a (não-) vestimenta dos povos indígenas –, acesso a bens como 

carro, celular, TV à cabo. As diferenças foram identificadas de uma forma muito 

positiva, como a valorização do respeito, demonstrada já na recepção.  
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