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Observando as lacunas da historiografia, que delega ao indígena um papel coadjuvante como 
constituidor do universo simbólico e histórico brasileiro, buscamos ressaltar a importância da 
contribuição indígena em nossa formação cultural. Observa-se que o legado cultural de grupos 
menores ou de menor representação política acaba sendo deixado em um sub-plano, encoberto por 
aquilo que se denomina memória oficial. Após diagnosticar que a população de ascendência indígena 
tem tido sua identidade historicamente negada, e que ao elemento indígena coube o silêncio, 
objetivamos com nossa atuação junto às escolas da rede municipal de São João Nepomuceno, romper 
com a visão distorcida que se criou do elemento indígena. Nossa atuação foi realizada em quatro 
módulos. No primeiro, buscamos enfatizar a importância do respeito à diversidade cultural, levando o 
aluno a refletir sobre questões da alteridade indígena. Procuramos salientar a importância de sua 
herança em nosso cotidiano, buscando uma identificação com esta cultura, bem como 
desmistificando alguns pré-conceitos errôneos a respeito de nossos antepassados indígenas. No 
segundo módulo, realizamos uma oficina de cerâmica, na qual demonstramos a técnica do rolete para 
confecção de cerâmica, objetivando fazer com que as crianças, através da atividade prática, 
reconhecessem a complexidade das técnicas utilizadas pelos indígenas, bem como seu profundo 
conhecimento da natureza, combatendo, deste modo, a imagem do índio preguiçoso e incapaz ao 
trabalho.  No terceiro módulo objetivamos familiarizar os alunos com a realidade arqueológica da 
região, bem como com as unidades operacionais da disciplina. A importância dos alunos enquanto 
agentes participativos na reconstrução histórica também foi enfatizada, com a realização de uma 
atividade de pesquisa, na qual as crianças deveriam recolher informações sobre a história da 
localidade por intermédio de entrevistas com pessoas mais idosas. Frisamos, ainda, que os dados por 
eles coletados poderiam ser úteis para a localização de novos sítios arqueológicos. No último 
módulo, buscamos despertar a criticidade dos alunos além de fazê-los participativos enquanto 
elementos constituidores da história. As atividades foram desenvolvidas partindo das experiências 
individuais dos alunos, para então trabalharmos o conceito de patrimônio, salientando sempre o valor 
das crianças enquanto elementos fundamentais para as futuras políticas de valorização e conservação. 
Tentamos trabalhar sua criticidade, bem como transmitir a idéia de que quando se preserva, na 
prática, o patrimônio, conserva-se a memória do que fomos e do que somos. 
 


