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Sinop se: 
 
Este artigo apresenta uma das estratégias de ação do Projeto de Mapeamento Arqueológico e Cul-

tural da Zona da Mata Mineira1. Visa uma compreensão da percepção de crianças e adolescentes sobre os 

processos de sucessões temporais e sobre diferentes grupos étnicos no meio em que vivem. Os municípios 

que compõem o circuito turístico da Pedra do Relógio2 (MG/BR) delimitam o âmbito das atividades do pri-

meiro ano de trabalhos de campo do projeto. O que pretendemos é o resgate do Patrimônio Histórico, Cultu-

ral e Ambiental da região e sua valorização junto à comunidade local. Dentro das perspectivas da investiga-

ção qualitativa são as exposições itinerantes e as oficinas, que direcionam, neste estudo de caso, nosso 

olhar etnográfico. 

Palavras-chaves: pesquisa qualitativa, educação, etnografia, museu, oficina, arqueologia, cultura, história 

regional, Zona da Mata Mineira, meio ambiente. 

 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

O convite que nos foi feito, escrever um artigo sobre “a abordagem qualitativa tendo em 

perspectiva crianças e adolescentes” nos figurou, a princípio, como um excitante desafio3. 

Contudo, refletindo acerca de nossas atividades ao longo dos últimos anos, nas quais in-

vestimos esforços para uma melhor atuação no processo de construção do conhecimento 

através da interação pesquisador/sujeito, ou melhor, entre etnógrafo/etnografado4, obser-

                                                           
* Doutora em Etnologia pela Albert Ludwigs Universität Freiburg, Alemanha. Professora Visitante do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Religião – UFJF e Pesquisadora do Núcleo de Etnologia da Religião e Arqueologia Brasileira 
(NERAB) do mesmo Departamento. Coordenadora do Setor de Arqueoastronomia e Etnologia Americana (SAEA) da 
UFJF.  
** Mestre em Etno-Arqueologia pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora do NERAB e SAEA da UFJF. 
1 Zona da Mata Mineira situada a sudeste do Estado de Minas Gerais. 
2 Serra localizada na região da Zona da Mata Mineira. 
3 Cabe ressaltar aqui, que nossa formação é em História, Arqueologia e Etnologia, cujo enfoque nas pesquisas tem sido 
as populações indígenas pré-coloniais e, em boa medida, os remanescentes do processo de colonização no Brasil, espe-
cificamente no Estado de Minas Gerais. No âmbito da Museologia temos dado especial atenção ao papel educativo dos 
Museus (vide LOURES OLIVEIRA, 1991, 1993 e 2001). 
4 Para GOTTOWIK (1997:12) esta relação “ [...]oferece múltiplas possibilidades de investigação: o etnógrafo é o pes-
quisador que aplica os métodos da observação participativa em sociedades tradicionais e industriais nas regiões do 
interior e urbanas e do mesmo modo trabalha entre sociedades tribais e científicas;  os etnografados são então aqueles 
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vamos já estarmos há tempos inseridas neste contexto (LOURES OLIVEIRA, 1993). Sen-

timo-nos, pois, aptas a dissertar sobre o referido tema, com a propriedade que nossa a-

bordagem nos oferece, o que vem a ser uma ótima oportunidade para estabelecer um 

diálogo com diferentes variáveis do saber e, assim, construir e fortalecer nossa argumen-

tação5. 

Com as atenções voltadas para o saber local, estamos desenvolvendo as pri-

meiras etapas do Projeto “Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata Minei-

ra”, elaborado pela equipe do Núcleo de Etnologia da Religião e Arqueologia Brasileira do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da UFJF (veja LOURES OLIVEIRA 

& MONTEIRO OLIVEIRA, 2000).  

Os motivos que nos levaram a tal pesquisa centraram-se, fundamentalmente, 

em sua capacidade de contribuir para a preservação e restauração do patrimônio históri-

co, cultural e ambiental. Um bem que, em boa medida, expressa a identidade da popula-

ção nacional, mas não a determina, pois como já dizia GEERTZ (1989:24), “a cultura não 

é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, 

os comportamentos, as instituições ou os processos. Ela é um contexto, algo dentro do 

qual eles podem ser descritos de forma inteligível”. Consiste, pois, de um trabalho realiza-

do em conjunto com a população, que atua diretamente enquanto sujeito no processo de 

recuperação histórica local. 

Foi dado às suas características ambientais, aliadas ao fato de que a região 

outrora fora ocupada por grupos indígenas, conhecidos pela documentação oficial e rela-

tos etnohistóricos como Puri e Coroado, que decidimos atuar inicialmente nos limites da 

Serra de Descoberto, mais precisamente em torno da Pedra do Relógio. Eleitos para o 

                                                                                                         
cujas formas de vida, visão de mundo, são objetos de um estudo empírico e com isso de uma construção descritiva a 
qual a cultura ou universo da perspectiva de seus componentes se pretende demonstrar. Através desse entendimento  do 
par de conceitos acima, devemos enfim procurar integrar o etnografado no discurso antropológico sobre o problema da 
representação de outras sociedades” .  Optamos pelo emprego do termo sujeito para etnografado na versão em português 
desse artigo. 
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primeiro ano de atividades estão os Municípios de Chácara, Coronel Pacheco, Goianá, 

Rio Novo, Guarani, Piraúba, Astolfo Dutra, São João Nepomuceno, Descoberto e Itamara-

ti de Minas. 

O que se pretende, em última instância, é o estudo de diferentes aspectos so-

ciais, econômicos e culturais de grupos indígenas que ali anteriormente viviam, conside-

rando formas, funções e processos, tendo como meio para análise os arranjos paisagísti-

cos e os objetos produzidos por eles, com vistas à recuperação de nosso passado cultu-

ral.  

Para alcançarmos as metas pretendidas foi, contudo, imprescindível desenvol-

ver a compreensão da comunidade para os objetivos propostos. Em princípio visamos a 

formação de equipes regionais compostas por integrantes do próprio Município, que facili-

taram o diálogo com a população local. Em outras palavras, buscamos uma inserção sutil 

no seio de um povo arredio, desconfiado e conservador.   

A tradição oral, no que se refere à transmissão do conhecimento, é uma das 

principais fontes de informação para a execução de nosso trabalho. A validade destas 

fontes está na possibilidade de recuperar um “corpus de tradições” evidenciado em práti-

cas coletivas. Embora o repertório seja aberto, o que reflete a dinâmica da sociedade ins-

crita no contexto atual, não inviabiliza o seu resgate, pois as formas de percepção e as 

práticas sociais cotidianas estão expressas na fluência de informações e nos processos 

de transmissão, tanto na narrativa oral quanto nos ofícios tradicionais, como na música, 

na culinária, nos aspectos simbólicos/religiosos e no artesanato, entre outros. 

Por isso, antes mesmo de empregarmos neste processo as técnicas de entre-

vista informal, é capital a explanação de nossa proposta para então estabelecermos uma 

confiança mútua entre o sujeito e o pesquisador. A elaboração das atividades exigiu da 

equipe uma reflexão acerca de seus interlocutores, como a pluralidade cultural e sua rela-

                                                                                                         
5 Nos inserimos neste estudo dentro do terceiro grupo apresentado por MONTEIRO (1998:13) “composto por pesquisa-
dores que estudam a educação, vista por uma perspectiva mais ampla, sem a preocupação de que seus achados venham 
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ção com o meio que os circunda. Para tanto, respaldamo-nos nas experiências de sala de 

aula, bem como nas atividades de pesquisa etnográfica. O ponto de partida é a motivação 

e o interesse dos alunos nesse processo de troca de conhecimentos, pois entendemos 

que só assim sua compreensão poderá ocorrer de forma plena. 

Num segundo momento, partimos para uma ação mais concreta, consubstan-

ciada nas exposições itinerantes do acervo arqueológico e etnográfico do Setor de Arque-

oastronomia e Etnologia Americana da UFJF e nas oficinas. A interação monitor/visitante, 

professor/aluno, pesquisador/sujeito é a máxima da ação, onde o conhecimento alcança a 

tão almejada via de mão dupla.  

Para os objetivos propostos neste artigo, uma compreensão da percepção de 

crianças e adolescentes sobre os processos de sucessões temporais e sobre diferentes 

grupos étnicos no meio em que vivem, concentramos nossas atenções em dois grupos de 

sujeitos. O primeiro constituído por alunos do ensino fundamental da Zona Rural do Muni-

cípio X e o segundo composto por alunos, também do ensino fundamental, de um colégio 

particular Y em Juiz de Fora6. Trata-se de indivíduos na mesma faixa etária, percebendo o 

mundo, contudo, sob perspectivas diferentes. O que visualizamos com grande clareza é 

que os interesses e as preocupações com o resgate do patrimônio histórico, cultural e 

ambiental regional são mais evidentes entre o grupo rural/periferia, do que entre o urba-

no/centro, que dispõem de melhores mecanismos de interação com o mundo das infor-

mações.  

 

 

 

                                                                                                         
a ter impacto imediato na prática pedagógica.” .  
6 Durante sua itinerância a exposição foi visitada por mais de 15.000 alunos dos citados Municípios e em Juiz de Fora, 
por mais de 20.000 alunos. Incluídos neste último grupo estão não só crianças de escolas particulares, mas também 
alunos da rede pública de ensino. 
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ESTRATÉGIAS DE AÇÃO E INTERAÇÃO 

a) Exposição “ Além dos 500 anos”  

Firmado o convênio entre o SAEA/UFJF e as Prefeituras Municipais que participam da 

primeira etapa do projeto, a equipe iniciou a organização das exposições itinerantes do 

acervo arqueológico e etnográfico do SAEA. Seu objetivo foi divulgar as metas do Projeto, 

bem como despertar a atenção da população local para a importância de sua participação 

no desenvolvimento deste.  

A exposição, denominada “Além dos 500 anos”, foi elaborada em sua estrutura 

obedecendo a um roteiro e a uma seqüência de temporalidade. Salienta elementos do 

meio ambiente e a relação que o ser humano estabelece com o mesmo na apropriação de 

seus recursos. As expositoras possuem uma disposição espacial que permite ao visitante, 

acompanhado por um monitor, compreender o que se pretende demonstrar. São ao todo 

seis vitrines de estrutura metálica, com frente, laterais e teto em vidro. Possuem dois me-

tros de altura por um e meio de comprimento e um metro de profundidade. Disponíveis à 

ordenação do acervo temos 2,25 metros cúbicos, contextualizados por um painel ilustrati-

vo ao fundo, cuja intenção é possibilitar uma melhor percepção dos usos, funções e signi-

ficados dos artefatos apresentados, bem como o modo videndus daqueles que os produ-

ziram (veja LOURES OLIVEIRA, 2001).  

A primeira expositora apresenta alguns aspectos do cotidiano de uma determi-

nada comunidade pré-colonial no Brasil, enfocando o meio ambiente, os instrumentos 

empregados em diversas atividades e formas de expressão e comunicação. A finalidade é 

provocar no sujeito a percepção de diferenças por meio do legado de práticas culturais e 

da documentação material. Nesta vitrine estão expostos artefatos líticos como machadi-
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nhas, lascadores, pontas de flecha, polidores, bem como restos de animais, que caracte-

rizam uma suposta cena do cotidiano do homem pré-histórico no Brasil7.  

Passando à próxima expositora, o observador é surpreendido com a mesma 

cena ao fundo, contudo, sofrendo uma intervenção arqueológica. O objetivo é demonstrar 

as possibilidades de resgate do passado através de técnicas e métodos da Arqueologia. 

Evidencia-se neste momento a estratigrafia do solo - em que é possível verificar a crono-

logia -, as transformações da paisagem, indícios de assentamentos humanos, restos ma-

teriais como ferramentas e utensílios, vestígios ósseos de animais e humanos, além de 

todo tipo de alterações promovidas pelo tempo. Chamamos a atenção não só para os ar-

tefatos expostos e o processo de recuperação das informações neles contidas, mas tam-

bém para a importância de não se empreender tal atividade sem a presença de um profis-

sional especializado. As informações serão passíveis de interpretações somente se seus 

contextos não forem alterados, por isso a importância de se reportar ao arqueólogo tão 

logo seja detectado o primeiro vestígio no solo. Através da observação das estruturas, a 

equipe de arqueologia pode inferir a respeito dos modos de funcionamento dessa popula-

ção. Essa inferência pode ser realizada em alguns casos através de analogias comparati-

vas de aspectos da vida de sociedades indígenas contemporâneas considerando-se a 

temporalidade e a semelhança dos vestígios.  

Desse modo, as três expositoras que se seguem apresentam alguns aspectos 

do cotidiano da sociedade indígena Maxakali, situada no nordeste do Estado de Minas 

Gerais. Por ser uma sociedade que sofreu, durante o processo colonizador, imposições 

de desagregações em suas formas de vida, sua especificidade está na resistência e nas 

estratégias de sobrevivência de suas tradições culturais. 

Nesse momento, a exposição tem o intuito de tornar visível a alteridade e a di-

versidade cultural. O monitor explicita ao observador como a escolha dos espaços por 

                                                           
7 Esta cena foi idealizada com base em nossas experiências de campo em arqueologia, mais precisamente nas escava-
ções do Sítio do Meio em São Raimundo Nonato, sob a coordenação de Niede Guidon. As datações mais antigas obti-
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seus antepassados se deu em função das características ambientais e dos recursos das 

fontes de provento. Eram considerados ambientes propícios à subsistência, segurança e 

defesa, assim como de sentido simbólico para o grupo. Geralmente, as áreas ocupadas 

eram matas fechadas, cercadas por cursos d’água para dificultar o acesso, ou em espa-

ços mais elevados, onde fosse possível visualizar a chegada de estranhos. 

Os espaços condicionam o comportamento social do grupo, pois constituem 

um valor social. A economia exercida por seus membros é basicamente a agricultura de 

subsistência, a caça e a pesca. O grupo se organiza em aldeias distribuídas por toda a 

área, que são constituídas a partir das relações de parentesco. São núcleos familiares 

formados em torno da liderança ritual, geralmente o membro mais velho da família. As 

habitações são estruturadas em semicírculo, encerradas pela casa dos espíritos - casa da 

religião. Os espaços de atuação dos indivíduos são definidos em domésti-

co/externo/feminino e ritual/interno/masculino. Portanto, a divisão social do trabalho é se-

xual, e está intimamente ligada ao universo simbólico/religioso (MONTEIRO OLIVEIRA, 

1999). 

A divisão do trabalho social por sexo demonstra como cada pessoa desempe-

nha seu papel na sociedade. Essa divisão está inscrita na cosmologia, ou seja, na forma 

como o grupo percebe o universo. Portanto, está relacionada ao comportamento social e 

à sua atuação no espaço. Para o entendimento do observador, exploramos esse aspecto 

na produção da materialidade cultural do grupo.  

Os homens manipulam a madeira e fibras vegetais para a produção de instru-

mentos, arcos, flechas e trançados necessários para a realização de suas atividades co-

mo a caça e a pesca, por exemplo. Cena que contextualiza a terceira vitrine. As mulheres 

são responsáveis pela tecelagem das fibras e fios vegetais, pela produção de vasilhames 

de cerâmica, pela manufatura de redes de pesca e de dormir, além de adornos como co-

lares, pulseiras e outros. É, pois, o contexto feminino que se apresenta na quarta vitrine.  

                                                                                                         
das na região foi de +- 50.000 AP. 
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Essas ações expressam como o grupo se organiza nos espaços sociais. Aos 

homens cabe o papel de socialização e proteção, portanto, a realização dos rituais é de 

responsabilidade destes, que convidam os espíritos para partilharem de sua vida na terra. 

A participação da mulher é indireta, já que enquanto provedora e mantenedora da cultura, 

se responsabiliza pelo preparo dos alimentos oferecidos durante os rituais. 

Finalizando o circuito de visita, o observador se depara com uma expositora 

“vazia”. Este é na verdade o espaço interativo, uma forma de incitar a população local pa-

ra sua responsabilidade no processo de recuperação de sua memória e passado cultural. 

Ao final de cada exposição, foi possível verificar os resultados de nossos propósitos, na 

medida em que esta vitrine se encontrava, na maioria das vezes, repleta de artefatos in-

dígenas encontrados no próprio município, bem como por documentos históricos e obras 

produzidas pelos integrantes da comunidade. 

A exposição, em sua itinerância, percorreu os municípios de Guarani, Itamarati 

de Minas, Rio Novo, São João Nepomuceno, Piraúba e Astolfo Dutra no período de janei-

ro a março de 2001, encerrando em Juiz de Fora, por ocasião da Semana Cultural “O Sa-

ber Local”, na segunda quinzena de abril (veja LOURES OLIVEIRA & MONTEIRO 

OLIVEIRA, 2001:11-13). A visitação foi intensa, tendo sido fundamentalmente composta 

por crianças e adolescentes de escolas municipais e estaduais e apenas um pequeno 

número de alunos de escolas particulares. 

Nesse processo, foi possível verificar duas variáveis de percepção sobre o a-

presentado. A primeira manifestada, em sua maioria, por filhos de trabalhadores rurais 

com nível de instrução primária e estudantes de Escolas Municipais. O município em que 

vivem se insere em um contexto regional de pequenas e médias propriedades, cuja eco-

nomia está assentada mais na pecuária e lavoura de subsistência, comércio restrito e 

com rara presença de indústrias8. A maioria das pessoas almeja um cargo público que 

                                                           
8 Por questões de ética, não citaremos o Município em questão, nem os nomes de nossos interlocutores, posto que as 
respostas foram semelhantes no que concerne a temática abordada. 
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responde por boa parte dos empregos nas áreas urbanizadas. Há uma acentuada queda 

de trabalhadores no campo, em conseqüência das dificuldades que este representa. A 

proximidade dos grandes centros viabiliza um trânsito freqüente, especificamente, para o 

comércio, atendimento de saúde e educação como cursos pré-vestibular, universidades e 

faculdades privadas. 

O outro perfil é de alunos de centros urbanos, de classe média, pais com for-

mação universitária, estudantes de escolas privadas. No contexto do Estado de Minas 

Gerais, Juiz de Fora é considerada como pólo na região da Zona da Mata Mineira. Suas 

características o torna um município mais cosmopolita, estabelecendo relações de maior 

identificação com os valores do mundo globalizado. Já nas outras cidades, mesmo com 

todo o aparato que possibilita o acesso às informações, percebemos um sutil arraigamen-

to às tradições rurais. Estas configuram não uma uniformidade de comportamento, mas 

sim uma diversidade, relacionada às suas raízes e à trajetória da história de vida pessoal. 

As crianças observadas apresentam muitas semelhanças entre si, especifica-

mente no que tange ao aspecto escolar. O referencial curricular é o mesmo empregado 

nas escolas tanto rurais/periferias quanto nas escolas urbanas/centros. A distinção está 

na carga de responsabilidades delegada aos de origem rural, não como trabalhadores, 

mas como auxiliares nos trabalhos dos pais. Acrescido a esse fato está a relação de pro-

ximidade desses indivíduos com o meio ambiente natural.  

O cotidiano dessas crianças é dividido em dois tempos: o escolar e o de traba-

lho. O dia tem início bem cedo, quando vão para a escola ou então, ajudar os pais nas 

atividades diárias, como manejo do gado, lavoura e atividades domésticas. O trabalho é 

encarado como uma obrigação, cuja atribuição é de extrema responsabilidade e dedica-

ção, mesmo quando não é muito do agrado. Os momentos de lazer são intercalados entre 

uma atividade e outra, principalmente no final do dia. O dinamismo e a agilidade que o 
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espaço rural/periférico representa promovem no sujeito maior capacidade de observação 

de seu entorno. 

Vale ressaltar uma sutil distinção entre os meninos e as meninas, sendo os 

primeiros mais cobrados nas obrigações do trabalho, mostrando-se muitas vezes sobre-

carregados. Desse modo, podemos entender porque a escola é geralmente encarada 

mais como uma obrigação para os meninos do que para as meninas. Este fator reflete o 

comportamento dos pais, que normalmente consideram os meninos mais distraídos e re-

beldes. Somente a disciplina do trabalho é capaz de molda-los para se tornarem homens 

responsáveis. Isso não implica em uma rejeição da educação escolar, muito ao contrário, 

demonstra a pouca eficácia da educação institucional9. Não pretendemos aqui avaliar os 

métodos de ensino/aprendizagem, muito menos os parâmetros curriculares empregados 

nas escolas, mas descrever o que nos foi relatado informalmente. Mesmo porque essa 

preocupação já existe há tempos e vem sendo discutida por especialistas nos diversos 

fóruns sobre educação rural.    

Este é, de certo modo, o contexto social da maioria dos visitantes da exposição 

itinerante “Além dos 500 anos”. Notamos grande curiosidade dos observadores, bem co-

mo reconhecimento e identificação com cenas e artefatos expostos. A princípio, os obser-

vadores se aproximavam, pensando encontrar algo muito distante e exótico, principalmen-

te quando divisavam, ao primeiro olhar, elementos pouco comuns ao seu cotidiano. Não 

obstante, após o término da mediação das informações, estes passavam à reflexão e as-

sim à reordenação de suas idéias.  

Ocorreu, muitas vezes, uma empatia ao observado, rememorando histórias de 

seus antepassados em uma identificação com o exposto. As histórias individuais são par-

te integrante das histórias coletivas e são estas aqui as de maior interesse. Fato que re-

presenta, nesse processo de investigação qualitativa, o ponto de interseção almejado, no 

                                                           
9 Para uma melhor observação das respostas de meninos e meninas frente as especificidades do ensino/aprendizagem 
nas escolas da Zona Rural vide o estudo de caso de REIS (1998:393-413). 
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qual segmentos diferentes se encontram. Entendemos que a interseção ocorre em todos 

os espaços e a aquisição do conhecimento se dá também de modo informal10.  

Quando ocorre uma mediação há uma reelaboração dos saberes: diálogo e 

múltiplos interlocutores. Entre as crianças, a distinção é mais clara. A nossa meta, o res-

gate do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental e o modo como o sujeito entende essa 

preocupação, apresentou algumas singularidades, principalmente entre as crianças de 

origem rural/periferia. 

Como mencionado anteriormente, a itinerância encerrou-se em Juiz de Fora 

com a Semana Cultural “O Saber Local”. A determinação do espaço, onde a exposição 

“Além dos 500 anos” ocorreu - instalações de uma escola privada tradicional na cidade -, 

foi intencional. Esta posição corroborou para que a visitação fosse predominantemente de 

alunos da classe média alta. Compreender a percepção dessas crianças e adolescentes 

ao conteúdo proposto, sem maiores alterações em nossas estratégias de apresentação, 

diz muito sobre os interesses acerca da valorização e resgate de suas raízes culturais.  

A despeito da Semana Cultural ter ocorrido próxima às comemorações do Dia 

Internacional do Índio, momento em que há nas escolas uma certa mobilização para o 

evento, fomos surpreendidos pela reação de enfado de nossos sujeitos. Enriquecida pela 

utilização de meios alternativos de informação, como a apresentação de um grupo de 

contadores de história e pelo contato direto com representantes indígenas do nordeste de 

Minas Gerais, fica evidente o contraste de oportunidades oferecidas no contexto de gran-

des centros urbanos. A narrativa dos contadores de história reforçava nossas preocupa-

ções com a importância da pluralidade e do diálogo cultural. Apesar da curiosidade dos 

alunos, o olhar investido foi de comparação de valores. A relação com a alteridade aqui foi 

objetificada com pouca receptividade quanto ao apresentado, revelando-se mais uma o-

brigação escolar do que uma oportunidade de vivenciar novas experiências. 

                                                           
10 “ ... os investigadores qualitativos estão a questionar os sujeitos de investigação, com o objetivo de perceber aquilo 
que eles experimentam, o modo como eles interpretam as suas experiências e o modo como eles próprios estruturam o 
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Percebemos uma interação diferenciada. Esse fato ilustra bem as palavras de 

CARDOSO DE OLIVEIRA (1988:186) ao colocar que “... só conhecemos o que estamos 

preparados a conhecer...”. Muitas vezes experimentamos sensações e vivências, contu-

do, não manifestamos nenhuma reflexão a respeito dessa experimentação. Ao fazermos 

essa inserção no universo do outro, por meio de trocas de saberes, temos a consciência 

de nossos horizontes e o mesmo ocorre na reelaboração do senso comum percebido (ve-

ja também GEERTZ, 1997). 

Os dois universos trabalhados apontam para o aspecto da convivência com o 

outro diverso de nós. No caso da criança de origem rural/periferia, ela própria se percebe 

como o diferente, caipira/suburbano, inserido em um contexto tido como fora dos padrões 

estabelecidos pela sociedade dominante. Logo, a tendência é etnocêntrica e as relações 

de alteridade são melhor estabelecidas e reconhecidas entre aqueles que são denomina-

dos minorias. 

 

b) Oficinas “ Expressões Tecnológ icas”  

Em uma outra abordagem de experimentação de sentidos vivificados nas oficinas, a rela-

ção de alteridade e diversidade cultural apresentou as mesmas peculiaridades. Tais ofici-

nas, as quais denominamos “Expressões Tecnológicas”, são especificamente voltadas 

para as crianças do ensino fundamental. Têm por objetivo explicitar as diferenças cultu-

rais por meio das variáveis de expressões estéticas e da manipulação de matéria-prima 

para construção de utensílios empregados em vários âmbitos da vida diária de socieda-

des indígenas11. Nossa preocupação é observar como a criança percebe o domínio de 

                                                                                                         
mundo social em que vivem” BOGDAN & BIKLEN (1994:51). 
11 Como afirma TASSINARI (1995:445), “ ... trabalhar o tema indígena com os alunos é também fazê-los conhecer 
melhor a realidade do país e refletir sobre a nação que almejam para o futuro. Mas ainda, um trabalho com a questão 
indígena permite tratar da crítica aos preconceitos, desenvolver a aceitação daqueles que não são iguais a nós, e exerci-
tar o respeito à diferença em geral, seja ela de gênero, de cor, de religião, de constituição física ou, como neste caso, a 
diferença étnica e cultural.”  
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diferentes tecnologias e as dificuldades para o seu processamento, e através dessa expe-

riência, como compreende a pluralidade de culturas.  

A realização das oficinas tem como fim favorecer a construção pelo aluno da 

noção de diferença, semelhança, transformação e permanência de práticas e saberes 

culturais. Enfim, estabelecer uma identificação/distinção do “eu”, do “outro” e do “nós”, das 

práticas e valores particulares de indivíduos ou grupos e dos significados que são coleti-

vos em uma época. Essa percepção interage na cognição dos indivíduos, dinamizando o 

modo como os elementos do universo são apreendidos e as relações que esses elemen-

tos estabelecem entre si. É uma outra estratégia que permite ao sujeito passar do domínio 

da abstração e da imaginação ao do sentido pela experimentação, de modo que ocorra a 

reordenação do mundo percebido, em que o entendimento do outro é mediado por com-

portamentos e por experiências pessoais e da sociedade em que vive.  

Essas oficinas foram realizadas com alunos de escolas particulares e da Rede 

Pública de Juiz de Fora no espaço do Campus da UFJF, no dia 19 de abril de 2001, oca-

sião que se comemora o Dia Internacional do Índio. Optamos pelo trabalho com crianças 

do ciclo básico do Ensino Fundamental pela espontaneidade desses sujeitos no convívio 

com a alteridade, isentos de idéias preconcebidas. O convite foi estendido a aproximada-

mente cento e doze Instituições de Ensino Fundamental de Juiz de Fora. Como pré-

requisito à participação foi estabelecido que cada escola poderia levar apenas uma turma 

de até trinta alunos. Demonstrado o interesse, enviamos textos específicos sobre o grupo 

indígena Maxakali, para que fossem trabalhados previamente com as crianças que parti-

cipariam das oficinas. Confirmadas as presenças, as escolas foram divididas em dois pe-

ríodos de atividades: de 13 às 15 horas e de 15 às 17 horas.     

O grupo indígena Maxakali, situado no Vale do Mucuri – Nordeste de Minas 

Gerais – estava representado por quinze indivíduos, cinco casais e seus respectivos fi-
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lhos12. Intermediando as ações, contamos com quatro coordenadores e dezesseis monito-

res13.  

A interação ocorreu em uma área do tamanho aproximado de um campo de fu-

tebol, na qual foram construídas habitações típicas das aldeias Maxakali. Representativas 

eram a casa dos espíritos, esfera de ação restrita aos homens e uma moradia, que delimi-

tava o espaço doméstico e feminino. O objetivo do grupo com esta apresentação foi de-

monstrar aspectos de sua cultura como a forma de organização espacial e social, propor-

cionando aos visitantes a oportunidade de vislumbrar e experimentar elementos do seu 

cotidiano. Em outras palavras, foi uma tentativa de desmitificação da imagem distante e 

romântica que se tem sobre os grupos indígenas no Brasil. 

Nesse “locus” de interação, foram promovidas várias oficinas simultâneas, com 

atividades de pintura corporal, manipulação da argila e de danças. Estavam presentes 

aproximadamente oitocentas crianças de quinze escolas, distribuídas pelas oficinas que 

obedeciam à estrutura de uma aldeia Maxakali. O espaço central foi reservado a ativida-

des típicas do âmbito sócio-ritual, como o canto, a dança e a pintura corporal. Ações que 

estão intimamente relacionadas aos momentos de festas e confraternizações, marcadas 

pela reciprocidade e partilha dos bens materiais e simbólicos do grupo. Já a esfera do-

méstica contextualizou as oficinas de argila14.  

A reação da criança foi de intensa euforia, o que interferiu um pouco na organi-

zação. Foi estabelecido um sistema de rodízio para que todos pudessem participar. Con-

comitante às atividades, os coordenadores chamavam a atenção dos participantes para o 

conteúdo simbólico do fazer do grupo, estabelecendo sempre um referencial com a reali-

                                                           
12 João Bidé e Margarida com a filha Raquel, Major e Taciara com a menina Ciara, Te Luiz e Carmem Silva com o filho 
Netinho, Eurico e Maria José com o recém-nascido Paulo, Ismail e Janaína com o filho Josemar permaneceram em Juiz 
de Fora de 16 a 22 de abril durante as atividades da Semana Cultural “O saber local” . Três dias foram suficientes para a 
construção das habitações, neste período as mulheres aproveitaram a oportunidade para expor e vender seu artesanato.  
13 Os monitores são em sua maioria estagiários do Setor de Arqueoastronomia e Etnologia Americana, oriundos dos 
cursos de História, Geografia, Artes Plásticas, Pedagogia, Letras, Biologia, Farmácia e Turismo da UFJF.  
14 Cabe a ressalva de que estas oficinas poderiam ser também de lascamento e polimento de rochas, entalhe da madeira, 
entrelaçamento de fibras, tecelagem de fios vegetais e produção do fogo. A facilidade de aquisição e manipulação da 
matéria-prima, determinou a opção pela argila. 
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dade da criança. No caso da pintura corporal, a estética e o belo foram explorados no 

sentido de demonstrar como o indivíduo se apresenta para a sociedade. Ressaltamos o 

uso de corantes naturais, o que já responde pela relação com a natureza. As danças, 

marcadas pelo ritmo dos chocalhos e cantos dos membros do grupo, encerravam essa 

experiência.  

Nas oficinas de argila, as crianças experimentavam as dificuldades de manejo 

da matéria-prima para se alcançar a forma idealizada. Nesse processo, salientamos o 

surgimento da cerâmica como um avanço tecnológico para as sociedades em todo o 

mundo, transformando o comportamento e a economia do grupo. O processamento da 

argila, desde a retirada do meio natural e o manejo para a produção de vasilhames e pe-

ças decorativas, requer um domínio de técnicas específicas. Assim, as tecnologias são 

explanadas, demonstrando que sua simplicidade não implica em um atraso cultural, mas 

em formas diferenciadas de se relacionar com o meio natural e o universo cosmológico. 

Portanto, o prazer estético nessa experimentação transcende à abstração do 

conhecimento, pois há uma integração da experiência sensível espontânea com o desen-

volvimento intelectual, o que possibilita alcançar a profundidade das maneiras de ser e de 

viver. De certo modo, essas atividades contribuem para a aquisição de novos domínios 

cognitivos, aumentando o conhecimento sobre si mesmo, seu contexto social, sua região, 

seu país, sobre o mundo e outras práticas sociais, culturais, políticas e econômicas cons-

truídas por diferentes povos. 

Consideramos, portanto, que a apreensão dos sentidos, principalmente de cri-

anças e adolescentes, perpassa pelo exercício da prática de ver, observar, ouvir, atuar, 

tocar e refletir. A aquisição de códigos culturais diversos e novas habilidades são incorpo-

radas em suas atividades a partir de uma experimentação lúdica. Essa ressignificação, 

vivificada e percebida nas formas de expressão estética e na dificuldade de dominar a 

matéria-prima, é vital para o entendimento das diferenças tecnológicas. São experiências 
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que contribuem para o desenvolvimento da formação intelectual do indivíduo, para o forta-

lecimento de seus laços de identidade com o presente e com as gerações passadas, além 

de orientar suas atitudes como cidadão no mundo de hoje. O processamento de novas 

informações em relação ao já existente acena com as possibilidades de sua atuação na 

permanência ou na transformação da realidade histórica na qual se insere. 

 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados parciais obtidos durante as estratégias de ação do referido Projeto nos 

conduziram a uma reflexão de nossa prática e de nosso discurso. Portanto, o processo de 

transmissão do conhecimento e intermediação realizado em diferentes espaços e com 

interlocutores distintos nos é entendido como uma atividade na qual o indivíduo tem a o-

portunidade de rever seus preconceitos. Essa relação de troca é realizada como ato con-

tínuo, mobilizando toda a história de vida do sujeito, com suas crenças e valores, para se 

estabelecer um ponto de interseção e convivência com as estruturas de funcionamento de 

vários segmentos de nossa realidade.  

A partir desse entendimento, podemos afirmar que as maneiras como interpre-

tamos o mundo e os estímulos que dele recebemos são determinados pelo contexto só-

cio-cultural em que vivemos. O conhecimento é, portanto, uma construção múltipla entre 

os interlocutores e o seu mediador. O que interessa aqui não é a fórmula das equações 

de troca de saberes, mas sim a importância de seu conteúdo, integrando o “corpus” de 

informações que ele traz consigo e que é revelado durante o processo de intermediação.  

Para que essa interação seja possível, temos que nos sensibilizar para as per-

cepções de universos particulares a cada comunidade, bem como para as tradições que 

são interiorizadas e transmitidas ao longo dos tempos. Tal atividade constitui prática ine-

rente a toda sociedade e expressa em todos os aspectos de sua cultura e relações soci-
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ais, concretizando um modo de vida específico. Tivemos, nesse processo, uma preocupa-

ção com aspectos norteadores para a construção da cidadania, como o pluralismo cultural 

e suas implicações éticas.  

Como salientado nos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1998), 

toda a ação voltada para a educação deve considerar a realização de aprendizagens es-

pecíficas. Com isso, o aluno ou qualquer outro interlocutor terá melhores condições de se 

posicionar diante das questões coletivas, superar as diferenças e interagir de forma res-

ponsável.  

Portanto, estabelecer em nossa prática associações entre aprender teorica-

mente e experimentar sensações é fundamental no entendimento da etnicidade. Para a 

construção da cidadania são relevantes as relações de autonomia, criação e recriação 

dos conteúdos: valores, procedimentos e concepções a eles relacionados. A autonomia 

aqui é entendida como alteridade que perpassa os processos coletivos.  

Como as crianças e adolescentes estão sujeitos a freqüentes transformações, 

acreditamos que após esse momento de apreciação e experimentação os mesmos obtive-

ram elementos para uma reelaboração de seu sistema de valores, interagindo com sua 

história de vida pessoal - modo como age, reage e interage em seu contexto (veja MOITA, 

1992). 

A formação e a cognição subentendem uma troca de experiências, na qual é 

estabelecida uma distinção entre identidade pessoal e identidade social. Essa relação 

com a alteridade e diversidade, necessárias para a construção da identidade se dá atra-

vés de variáveis documentais, da multiplicidade de linguagens, de características sociais, 

materiais e culturais, ou seja, de singularidades de representações e comunicações asso-

ciadas à apreensão dos sentidos nos meios sócio-culturais específicos.  

Desse modo, podemos dizer que as crianças do meio rural/periferia respondem 

melhor aos aspectos que dizem respeito ao patrimônio histórico, cultural e ambiental nas 
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relações de alteridade e diversidade do que as oriundas do meio urbano/centro. Essa per-

cepção tem vários significados, mas fundamentalmente está correlacionada com a expe-

riência dos sentidos afetivos que norteiam toda a apreensão de conhecimentos.  

Ficou constatado que o estímulo à sensibilidade e a história de vida pessoal 

são fundamentais em qualquer mediação. Talvez a resposta das crianças do meio ru-

ral/periferia tenha sido em função de uma valorização do todo cultural em que estão inse-

ridas. Respaldamo-nos nas asserções de BOGDAN & BIKLEN (1994:38) ao colocarem 

que, “os investigadores qualitativos que estudam a educação solicitam a opinião daqueles 

que nunca eram valorizados”. 

Compreender etnograficamente é na verdade uma busca incessante de enten-

der as formas como o mundo se estrutura e o papel que desempenhamos nesse mundo. 

Portanto, é nos enxergarmos como partículas que integram esse todo em constante trans-

formação. A cada minuto registramos novos dados e adquirimos novas informações que 

requerem mecanismos múltiplos para processarmos esse conhecimento, empregando 

meios diversos de mediação e de interlocutores. Essa troca requer uma intervenção e 

também um abrir-se para ser afetado. 
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