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EDUCAÇÃO

APRESENTAÇÃO

SAIBA

+

A presente contribuição tem por objetivo trazer outras experiências de sustentabilidade

vivenciadas pelos povos indígenas, que vivenciam e praticam sustentabilidade, mas não
utilizam este conceito de desenvolvimento sustentável.
Nesse sentido, essa contribuição
tem como foco principal
trazer outras narrativas, outras
concepções

de

pensar

o

Bem

Viver. Nela são elaborados os
outros

valores

que

os

povos

indígenas constituem na relação
com o território que, por sua
vez,

ultrapassa

ambiente

a

na

noção

de

concepção

ocidental, para dar conta das
relações de povos indígenas (e
Olho d’água recuperado na Reserva Indígena Xakriabá em
São João das Missões/MG, faz parte do projeto de
recuperação de rios e nascentes.

outras

comunidades

tradicionais).
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Parte da reserva Indígena Xakriabá
em São João das Missões/MG.

+

Os espaços abertos à natureza são
muito utilizados para rituais de
batizados, casamentos, rituais de
agradecimento pela colheita e
demais costumes indígenas.
Na perspectiva indígena, considera-se que esta noção e nomenclatura designada meio

ambiente, não dá conta de traduzir o modo da corporalidade que os povos indígenas
têm com o território, há uma cisão
nessa noção meio ambiente que não
incorpora a relação, pois não existe meio

ambiente sem todos os seres, tanto
outros organismos que compartilham a
vida no ambiente, sejam no modo físico
ou por meio da cosmologia e a
cosmovisão.
Comunidade indígena Maxakali,
Aldeia Nova
Vila, Santa Helena de Minas/MG.
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Os povos indígenas em geral têm uma ligação corpórea muito grande com o
meio ambiente que constitui o território. A demarcação e preservação dos
territórios, por sua vez, é sempre um motivo de luta e reivindicação por parte

dos povos de diversas etnias pelo

Brasil

Sonia Guajajara, da diretoria da APIB, durante atividade
da Mobilização Nacional Indígena no STF, em
27/05/2014 Crédito: Kamikia Kisedje

.

Manifestação
indígenas

por

demarcação

de

terras

“Demarcação Já!”

Para mais informações e contextualização assista ao vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=wbMzdkaMsd0
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Para muitos povos indígenas, o Bem Viver se
diverge

muito

do

“viver

melhor”,

o

+

segundo

defende a idéia de que devemos ser melhor que o
outro, reforçando o que o capitalismo defende,
mostrando que as pessoas devem Ter/Ser mais que
todo mundo; o

Bem Viver

é muito mais do que

isso, é harmonia, equilíbrio entre nós e a natureza,
respeitando

todas

as

diferenças,

garantindo a

preservação da Mãe Terra, são valores que devem
se perpetuar, que fazem diferença na sociedade
indígena.

Procure saber sobre a capacitação de guias para o
desenvolvimento do etnoturismo, ofertado pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio
Ministério do Meio Ambiente

Trabalho de recuperação da agricultura
através de montagem de banco de sementes e
capacitação em agroecologia.
Esse projeto é aplicado em vários territórios
indígenas. Visa também a preservação de
espécies nativas em extinção.

Pesquise também sobre os Planos de Gestão Territorial e Ambiental
(PGTAs), que são instrumentos de destaque na implementação da
PNGATI
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Os valores que devem se manter no Bem Viver são:

Partilha,

SAIBA
não apenas partilhar

+

alimentos, produto, mas no compartilhamento de ideias; partilhar energia, para que
nenhum ser fique na falta de algo, todos devem ser tratados igualmente.

Trabalhar

em reciprocidade, em mutirão, todos se ajudam; há o respeito entre povos, plantas,
terra, criança, mais velhos, animais. O
com a Natureza:

Respeito

somos parte da natureza,

mútuo entre as pessoas.

Equilíbrio

pois na perspectiva do indígena

nascemos dela.

Ritual fúnebre realizado pelo povo Xukuru
Kariri em memória e respeito ao

Cacique José Sátiro.
Reconhecimento por sua luta em manter viva
a cultura e as tradições indígenas, luta pela
garantia de direitos e pela sabedoria deixada
para as futuras gerações.
Aldeia Xukuru- Kariri, Caldas/MG
(setembro de 2017)
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É preciso também fazer outras reflexões
sobre a relação dos povos indígenas com

o território, com os recursos naturais,
que não se dá apenas como uma coisa
orgânica

inconsciente,

natureza

fosse

mesma

não

como

intacta,
pudesse

como

se

a

se

a

contribuir

na

conhecimento elaborado.
Os povos indígenas estabelecem um vínculo
muito forte com a cultura, tradição. Mas
até

mesmo

as

tradições

sofrem

transformações no decorrer do tempo. É
preciso considerar essas transformações
para desconstruir o olhar romantizado,
cristalizando a relação dos nossos povos

indígenas com a natureza, não se dá por
um processo chamado de natural - e sim
cultural.

As pinturas corporais são
feitas com jenipapo e
outras frutas e raízes
encontradas na natureza.
Da natureza também são
retirados os elementos
necessários para a
produção de artesanatos,
tanto para o uso próprio
quanto para
comercialização.
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Território Indígena Maxakali, Santa Helena de
Minas/MG

+

No entanto, é muito importante ressaltar
o respeito e equilíbrio destes povos para

com

a

natureza,

estabelecendo

uma

relação de afeto que abarca também o
entendimento de sagrado.

Historicamente,

sempre

os

viveram

povos

indígenas

equilibradamente,

tinham rios, peixes, frutos e recursos
naturais

que

subsistência,

possibilitavam
eram

garantia

sua
da

preservação para as gerações futuras.
A convivência harmônica dos povos
indígenas com a Mãe Natureza era o
“bem viver” deles. Isso desde antes da

Invasão do Brasil.
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Logo iniciou a extração dos recursos naturais, a desigualdade social

SAIBA

e a retirada das terras indígenas.

+

Povo Xakriabá muda placa com nome
de fazenda para terra indígena: o
símbolo da luta

A

demarcação

indígenas

é

das

motivo

terras

de

muita

luta e resistência para os povos
indígenas, que em sua maioria ainda não
conseguem acesso aos direitos básicos e são

alvos de preconceito, injúrias, violências e
segregação social. Mas ainda assim, cada
um dos doze povos indígenas mineiros
continua resistindo e acha força no coletivo

dos

povos

tencionando

indígenas
a

brasileiros,

aplicação

das

sempre
políticas

públicas.
Terra Indígena Maxakali , Aldeia Verde,
Ladainha/MG.
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A sociedade foi mudando, várias transformações ocorreram, as inovações tecnológicas, por
exemplo, trouxeram modificações no chamado

“Bem Viver”

e a poluição do chamado

meio ambiente. Sem contar a diminuição dos recursos naturais que garantiam a
sobrevivência dos povos indígenas e sua
reprodução cultural.
Nas aldeias preservam-se a concepção
de

uma

agricultura

que

imita

a

natureza, por meio da agrofloresta e
aquafloresta,

que

são

práticas

dos

antepassados indígenas que já faziam
imitando

a

natureza

e

que,

hoje

recebem termos variados. Essas técnicas
são ramificações do

“Bem viver”

sem provocar doença na terra, pois são
garantia

de

subsistência

gerações que virão.

para

as

Agrofloresta ou Sistema Agroflorestal (SAF) é um sistema que
reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com a
floresta. Para isso, é realizado o plantio de alimentos entre as
árvores garantindo a recuperação sustentável da floresta e a
produção de alimentos”.
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A

natureza

aprendizado

ensina

constante,

e

+

transmite

através

de

práticas manuais e mentais praticadas
pelos

povos

importante

indígenas.
ressaltar

É

muito

conceitos

pertencentes à cultura na abordagem
com os alunos indígenas.

Terra Indígena Xururu-kariri em Caldas/MG.
Crianças participando dos rituais. Há rituais
para cada objetivo, inclusive disciplinar.

Na linguagem comum dos povos indígenas, eles se
referem à natureza como a

“grande mãe”,

pois, é como simbolicamente se remetem ao
mencionar

suas

lembranças,

suas

vivências

e

constroem suas histórias, ideia conectada também
à noção de território na perspectiva do espaço
geográfico e de pertencimento.

Terra Indígena Xururu-kariri em
Caldas/MG. Mãe e filho participando
dos rituais.
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Na tradição indígena, diz-se que

“A terra é nossa mãe, o fogo
por

muito

tempo

foi

nosso

SAIBA

+

cobertor e a água sustenta a
vida.

Devemos

preservar

as

sementes, a agricultura deve

ser para nos alimentar com
qualidade,

sem

ferir,

sem

deixar cicatrizes na terra”.
A Terra Sem Males/ Bem Viver,
consiste

ainda

no

respeito

às

mulheres, aos mais velhos e às
crianças. Todos somos sagrados,
assim

como

devemos

ser

respeitadas(os).

a

Mãe

terra,

cuidadas(os),
Qualquer

valor

que seja equilíbrio para nós e

para os outros, resultam como

Povo Indígena Maxakali – Aldeia Maravilha, Bertópolis/MG
Foto tirada na ocasião da etapa local da II CONEEI –
Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena - Homens,
mulheres, jovens adultos, idosos e crianças. Todos participam
dos momentos sociais e políticos da comunidade indígena.

Bem viver.
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As crianças indígenas, no geral, sempre são
incluídas em todo o processo político, social, cultural
de suas aldeias através das
reuniões da
comunidade, rituais, momentos de lazer e de luta que
fazem parte do contexto indígena. Os povos
indígenas acreditam que a vida em sociedade educa
e faz parte do processo de aprendizagem das
crianças.
“A luta não é só pelo sangue que foi derramado, a
luta é pelo futuro das nossas crianças, pra que não
seja o sangue delas sendo derramado.”
Carla Paiva,
Coordenação de Educação Escolar Indígena, SEE/MG

Criança indígena Maxakali,
Aldeia de Cachoeirinha, Topázio/MG
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ATIVIDADES

ATIVIDADES PARA ESTUDO DO TEXTO COM FOCO NA
INTERDISCIPLINARIDADE
O projeto Conexão Educar, com o objetivo de difundir conceitos que estimulem a mudança
de comportamento das pessoas quanto ao uso eficiente e seguro da energia, nos remete à
importância de conservação dos recursos naturais. A temática da sustentabilidade está
presente em projetos da SEE/MG, e as escolas, em sua maioria, desenvolvem ações voltadas
para conscientização das questões ambientais .
A sustentabilidade trabalhada de forma interdisciplinar pelos diferentes componentes
curriculares na escola resulta numa visão menos fragmentada e consequentemente de
intervenções mais assertivas.

O texto “Experiência de sustentabilidade dos povos indígenas” através de construções
teórico-práticas em torno do paradigma do “Bem Viver” nos leva a refletir e beber na fonte
ancestral. A luta indígena pelo Bem Viver faz parte de uma ampla aliança pela preservação da
vida no planeta Terra. Não se trata de uma leitura utópica do passado posto que, nos convida
a uma análise que respalda a continua produção do presente e do futuro, motivo pelo qual o
texto foi inserido como apêndice (via pendrive) no projeto Conexão Educar. Os textos
apresentados, bem como as imagens possibilitam um viés desencadeador de situações
interdisciplinares na prática pedagógica.
CONEXÃO EDUCAR 14

ATIVIDADES
O material didático pedagógico do projeto Conexão Educar foi elaborado para ser
desenvolvido interdisciplinarmente, podendo enriquecer ações sustentáveis já executadas
nas escolas.
Para enriquecimento do planejamento pedagógico no contexto escolar, foram sugeridas
atividades para o trabalho com sustentabilidade , na concepção indígena.
As atividades propostas foram pensadas para adaptação quanto ao grau de complexidade
para perpassar por diferentes níveis de ensino, inseridas nos diferentes componentes
curriculares da prática escolar, fazendo do estudo do texto um desencadeador de situações
Inter transdisciplinares, além de permitir o desenvolvimento de aspectos conceituais,
procedimentais e atitudinais com os estudantes.
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PARA FINS DIDÁTICOS ESTAS ATIVIDADES FORAM ORGANIZADAS
EM DUAS PARTES:

• PRIMEIRA PARTE:

a proposição é de atividades e dinâmicas voltadas para explorar e
conhecer melhor o texto, considerando tanto aspectos reflexivos e analíticos, quanto lúdicos,
criativos e artísticos ao propor cenas teatrais.

• SEGUNDA PARTE:

tem a pretensão de ir além do texto, focar em pesquisa, na tentativa
de articular tanto os objetivos dos projetos da escola que tratam das questões ambientais,

quanto dos projetos da SEE que giram em torno da sustentabilidade, a exemplo do
projeto Conexão educar de iniciativa da Cemig, numa parceria com a SEE.
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PRIMEIRA PARTE
• 1- QUADRO COMPARATIVO
–

CONCEPÇÃO DE MEIO AMBIENTE NA ÓTICA DA CULTURA OCIDENTAL (não indígena) E CULTURA
INDÍGENA

Construa um quadro que ressalte as diferenças da concepção de meio
ambiente na ótica da cultura indígena e ocidental

Ótica da Cultura indígena

Ótica da Cultura não indígena
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1.2- ENTENDENDO E EXTRAPOLANDO O TEXTO
Os povos indígenas têm construído experiências realmente sustentáveis que podem orientar nossas escolhas
futuras para assegurar a existência humana. Estes povos têm nos ensinado que para construir o “Bem Viver” as
pessoas devem pensá-lo para todos. Com base nessas premissas e objetivos de projetos da SEE que focam na
temática da sustentabilidade marque:
(1) para deduções em contradição com a concepção indígena do “ BEM VIVER”
(2) para deduções em consonância com a concepção indígena do “ BEM VIVER”
(3) para significantes que perpassam projetos (SEE\Escolas\ parcerias ) com foco na temática da sustentabilidade

( ) Os princípios do “Bem Viver” estão em consonância com um modelo de desenvolvimento que considera a

terra e a natureza apenas como insumos para a produção de mercadorias de rápido consumo e descarte,
priorizando a lucratividade e o ideal individualista de “se dar bem na vida”
( ) Concentração de bens e riquezas nas mãos de poucos, competitividade, mega investimentos, a exploração
mineral, as grandes barragens, as monoculturas que degradam o ambiente e envenenam a terra, as águas, os
seres vivos, afetando a qualidade de produtos alimentícios.
( ) Podemos concluir dos princípios do “Bem Viver” que é preciso combater as injustiças, os privilégios e todos
os mecanismos que geram a desigualdade. Assim, a “causa” indígena se vincula aos grandes desafios do mundo
contemporâneo
( ) Sustentabilidade, Consciência Ecológica, Preservação Ambiental, Eficiência Energética, Interdisciplinaridade,
Protagonismo, Construção Coletiva.
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( ) Aprender cotidianamente que a beleza da vida está na diferença, na variedade, na possibilidade do novo e
não na adesão, sem crítica, a um padrão monolítico, no qual não há lugar para todos. resultando no respeito a
pluralidade cultural sem discriminação a maneiras distintas de viver e pensar é consonante com a concepção do
“Bem Viver”

( ) O “Bem Viver”, pode nos inspirar a repensar valores e práticas da cultura contemporânea capaz de
revolucionar nossas maneiras de pensar, nossas formas de interagir com a natureza e nossas relações humanas.
Contrapõe a uma lógica utilitarista de consumismo e desequilíbrio no uso dos recursos naturais, culturais e
econômicos. Para isso, propõe-se um redirecionamento dos recursos do Estado para educação, saúde e pesquisa
científica.

( ) A importância do paradigma do “Bem Viver” está no reconhecimento de que o desenvolvimento deve ser
pensado para resguardar e potencializar a vida. Desse modo, não cabem nele os projetos de exploração abusiva
dos recursos naturais nem os que se baseiam na exploração do ser humano. Requer uma mudança política, para
constituirmos uma sociedade fundamentada na justiça, na partilha e no respeito a todas as culturas e todos os
povos. E tal como na concepção dos povos nativos aprender conviver com a Mãe Terra, dedicando-lhe respeito,
amor e zelo. A terra se entendida como sagrada, é capaz de fazer germinar e de acolher plantas, animais e uma
infinidade de seres vivos, além dos humanos, compondo assim ambientes onde a vida frutifica.

19

ATIVIDADES

2- SÍNTESE
• Faça uma síntese do que define o “Bem Viver” na concepção
indígena.
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3- DINÂMICA 1

ATIVIDADES

Além de explorar o texto em vários aspectos, a dinâmica busca a interatividade entre
diferentes turmas e promoção do espírito de equipe.
Roteiro para realização em distintas etapas:
•

Grupos de alunos da turma A, após leitura do texto “ Sustentabilidade na Cultura Indígena “ na sala de aula, são
direcionados para uma leitura coletiva do texto com elaboração de três questões para alunos da turma B
responder.

•

Grupos de alunos da turma B, após leitura de texto selecionado nos materiais disponíveis no Conexão Educar
(livro do aluno) são direcionados para uma leitura coletiva do texto com elaboração de três questões para alunos
da turma A responder.

•

Os professores das duas turmas envolvidas providenciam um momento para que os grupos turma A e B
analisarem as respostas dadas às perguntas, sendo o ponto principal desta terceira etapa analisar junto com os
professores em que os dois textos são complementares. No momento da análise, os professores poderão
estimular os estudantes a refletir a partir do texto sobre ações sustentáveis.

•

Desfecho: Os grupos devem levar o resultado do estudo para suas respectivas turmas que devem encontrar neste
conteúdo o referencial para atividades lúdicas: desenhos, pintura, painéis, diálogo em histórias em quadrinho,
criação de personagens, exposições em cordel etc.
Este material, se bem direcionado, poderá até servir de cena de fundo para o cenário de um teatrinho ou
construir um mural na escola com os trabalhos das turmas.
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3.1- DINÂMICA 2

ATIVIDADES

• Alunos da turma C, orientados pelo professor, fazem pesquisa
sobre músicas que trazem as questões relacionadas com o
conteúdo dos textos estudados.
• Alunos da turma D preparam o roteiro de um teatrinho.
• Desfecho da dinâmica: As turmas apresentarão as atividades
artísticas/recreativas
realizadas,
para
outras
turmas.
Apresentação de teatro e música (seja coral, trilha, repente,
jogral, etc.).
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4- Linguagem

ATIVIDADES

Roteiro norteador para montagem de um mural para visibilidade da
cultura indígena.
Foco na linguagem indígena considerando:
•
•
•
•
•

Capacidade que as crianças possuem na produção de mapas mentais;
Etnofotografias que retratem a realidade dos povos indígenas de diferentes tribos sem
estereótipos,
Histórias, músicas produzidas em língua portuguesa ou nas línguas indígenas que trazem a presença
da relação com o território.
Lista de nomes e ou expressões de origem indígena, em nossa contemporaneidade, usado para
nomear locais ruas avenidas) pessoas, alimentos, objetos etc.
Situações em que o indígena adulto e ou criança possa ser retratado de forma positiva dentro de
seu contexto de aldeia, com roupas normais, as pinturas corporais típicas de suas culturas e
artesanatos para que haja uma identificação por parte dos estudantes com a cultura indígena sem
reforçar estereótipos.
Obs.: O ideal é que distribua as tarefas, e busque contribuições de diferentes turmas dos anos
iniciais e finais para confecção deste mural. Na possibilidade de montagem de uma peça de teatro
ou mesmo dramatização este mural poderá servir como fundo do cenário.
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SEGUNDA PARTE
Significante: Sustentabilidade
As atividades desta segunda parte consideram os distintos olhares,
saberes, experiências, dos povos indígenas ou não, quer sejam
olhares vindos das ciências humanas/exatas sem deixar de valorizar
a experiência e saberes de situações quotidianas e populares quer
sejam vindos de práticas manuais ou mentais .
Estas atividades envolvem montagem de glossários, pesquisas,
articulações com diferentes situações vivenciadas em distintos
projetos e ou diferentes componentes curriculares, elas são apenas
norteadoras, devendo ser adaptadas no contexto escolar para a
complexidade própria dos diferentes níveis de ensino.
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ATIVIDADES NORTEADORAS
1- GLOSSÁRIO
Com a orientação do professor, os alunos organizam um
glossário de palavras e expressões que considerem
importantes para compreensão do texto.

Exemplificando:
GLOSSÁRIO
Palavras e Expressões que podem facilitar a compreensão do texto
Sustentabilidade

Mutirão

Cosmovisão

Invasão

Cisão

Bem Viver

Perpetuar

Sobrevivência

Cosmologia

Gerações futuras

Sagrado

Ramificações

Agrofloresta

Aquafloresta

Subsistência

Aprendizado
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2- O que você compreendeu das expressões abaixo a
partir do texto
•
•
•
•
•
•
•
•

Relação com o território na perspectiva indígena
Corporeidade que os indígenas tem com o território
Trabalhar em reciprocidade
Somos parte da natureza
Convivência harmônica com a natureza
Mãe natureza
Inovações Tecnológicas
Práticas manuais e mentais
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3- Orientar os alunos para utilizar palavras do glossário
para elaboração de:
•

FRASES: O professor poderá selecionar as cinco melhores frases para ilustrar um painel ou
mural.

•

CHARGES: O professor poderá selecionar as charges mais criativas para ilustrar um painel ou
mural.

•

TEXTOS: Orientar na elaboração de textos simples e até mais elaborados (notícias, slogan,
reportagem, etc.) nos quais já possa tecer um viés que envolva a temática da sustentabilidade
na prática escolar, articulando com projetos na escola que fazem alusão a esse significante.
PESQUISAS: Sugerir temas para pesquisa
– 1.Agrofloresta
– 2. Linguagem indígena ou relação do indígena com o território
Obs.: Verificar quais as ferramentas tecnológicas disponíveis nas escolas podem ser
disponibilizadas para facilitar a realização das pesquisas.
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4 - Retirar indagações do texto que levem à reflexão
sobre as diferentes concepções de sustentabilidade.

Exemplificando : Podemos afirmar que a concepção
que diferentes povos indígenas têm do que vem a ser
o meio-ambiente influencia na visão de mundo
destes povos e sua forma de se relacionar com o
ecossistema, o território, sua auto imagem e com o
próximo. Justifique sua resposta com base no texto.
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ATIVIDADES

HORA DA PESQUISA...
5- Pesquise e responda:
Quais são os povos indígenas do seu estado e como os
povos indígenas no geral convivem com a natureza? O que
todos podemos aprender com eles em relação a natureza?
OBS.: Visite o site da Fundação Nacional do Índio http://www.funai.gov.br/.
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ATIVIDADES

6 - Leia abaixo, o trecho de entrevista que fala sobre a chegada da
energia elétrica em algumas aldeias indígenas:
“A energia elétrica facilita, por exemplo, a produção de farinha, o processamento de frutas e
a conservação de alimentos. Fica mais fácil também o armazenamento de medicamentos e
vacinas nas unidades de saúde das aldeias", afirmou o Ministro de Minas e Energia, Eduardo
Braga. A chegada de luz elétrica também auxilia no desenvolvimento educacional e na
comunicação com outros povos. "A eletricidade facilita ainda o processo educativo e o
fortalecimento cultural. Tem muitas comunidades indígenas registrando suas atividades
culturais e fazendo intercâmbio com seus “parentes” graças às novas tecnologias, que
dependem de energia”, complementou Braga.
Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério de Minas e Energia

• Tendo em vista que o texto acima retrata a utilidade e importância da energia
elétrica no dia a dia das aldeias indígenas, descreva como a energia elétrica é utilizada
no seu dia a dia, na sua cidade e o que é feito para a economia dela.
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DICAS DE LEITURAS:
•

O BEM VIVER INDIGENA EO FUTURO DA HUMANIDADE

Encarte Pedagógico X - O Bem Viver Indígena e o futuro da humanidade
Textos: Iara Bonin Edição: Patrícia Bonilha

www.cimi.org.br/pub/Porantim/2015/Encarte_Porantim381_dez2016.pdf

•

BEM VIVER: UMA APRENDIZADO PARA A HUMANIDADE

REVISTA IHU ON-LINE
DAVI KOPENAWA

Dossiê Bem-Viver - Iser Assessoria
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/525550/mod_forum/intro/kopenawa_bem_viver.pdf

•

BEM VIVER VERSUS VIVER MELHOR: O DESAFIO INDIGENA NA AMÉRICA LATINA

REVISTA IHU ON-LINE
Xavier Albó na conferência do I CEHLA

http://www.ihu.unisinos.br/espiritualidade/169-noticias/noticias-2015/546357-bem-viver-x-viver-melhor-o-desafio-indigena-na-americalatina-

•

BEM VIVER INDIGENA, MUITO ALÉM DO WELFARE SLATE

REVISTA IHU ON-LINE
Entrevista especial com Guillermo Wilde
Por João Vitor Santos e Ricardo Machado | Tradução André Langer

http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/549586-bem-viver-indigena-muito-alem-do-welfare-state-entrevista-especial-comguillermo-wilde

•

COSMOVISÕES, COMUNIDADES E RESISTÊNCIAS NA AMÉRICA LATINA: O TECIDO VIVO DO BEM VIVER.

MICHELE TORINELLI

Site: vidaboa.redelivre.org.br
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equipe
Mara Cristina Rodrigues do Santos
Subsecretaria de Informações e Tecnologias Educacionais
Robson de Abreu Parreiras
Superintendência de Tecnologias Educacionais
Bruno César de Castro Machado Borges
Diretoria de Tecnologias Aplicadas à Educação
EQUIPE TÉCNICA
Ângela Maria Moreira
Carla Maciel de Paiva
Diego Roger Ramos Freitas
Fernando Luiz Coelho
Jusilene Alves de Almeida
Maria Elza Lopes
Mônica de Oliveira Ribeiro

Texto: Célia Nunes Corrêa (Célia Xakriabá)
Agradecimento especial pela colaboração na criação da Capa
Jusnei Xakriabá
Wagner Eustáquio de Oliveira da Costa
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