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Nesta edição, confira: 
• IX EMEP 2020: Assista aos vídeos! 
• Entrevista com o escritor Cristino Wapichana 
• Informações sobre eventos e materiais didáticos 
• Sugestões de leitura de autores e autoras indígenas

Produção de Nicole Sardinha, da Downtown Doral Charter 
Elementary School. Nicole foi a 1a. Colocada na AOTP Portuguese 
National Competition 2020 na categoria Community & Elementary 
School.

https://drive.google.com/file/d/1j00bkyqsSEpDCCsqxcmdupFLpVHglJY5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j00bkyqsSEpDCCsqxcmdupFLpVHglJY5/view?usp=sharing
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Faça parte da AOTP |  Join AOTP 

A Organização Americana de Professores de Português é uma organização sem 
fins lucrativos criada em 2007 com o objetivo de promover o ensino da Língua Portuguesa, 
auxiliando professores nos EUA com o processo de certificação, fornecendo 
desenvolvimento profissional e facilitando a comunicação entre  professores.  

Torne-se um membro hoje! A taxa de inscrição é  $40.00 por ano.  

Alguns benefícios do Associado: 
• Edições do Boletim da AOTP (disponível on-line); 

• Participação grátis no EMEP como ouvinte; 

• Taxas de inscrição reduzidas para apresentar no EMEP; 

• Elegibilidade para se candidatar e votar em qualquer posição da diretoria e do 
Conselho Consultivo; 

• Taxas de inscrição grátis ou reduzidas para as ações de formação regionais e ações 
de formação virtuais da AOTP; 

• Uma cópia anual da nossa publicação profissional; 

• Acesso à lista de empregos (disponível on-line); 

• Preços reduzidos nos produtos e eventos organizados pelos nossos parceiros. 

• Formas de pagamento: PayPal ou cartão de crédito. 

�

Acesse https://www.aotpsite.net/
joinus para preencher o formulário!  

Venha fazer parte da AOTP!
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PREMIAÇÕES
 A AOTP recebeu o prêmio na categoria Entidade Brasileira pela Focus Brasil 
Awards South Florida 2020. Estamos muito felizes com o prêmio e agradecemos o 
reconhecimento de nosso trabalho para a comunidade de falantes de português na 
região e nos Estados Unidos! 

 Em homenagem à querida professora Clémence Jouët-Pastré, 
a Fundação Focus Brasil criou o Prêmio Clémence Jouët-Pastré de 
Incentivo à Lingua Portuguesa por sua vida de trabalho e incentivo 
à Lingua Portuguesa. Parabenizamos a Prof. Dra. Patrícia Sobral, da 
Brown University, como primeira vencedora deste reconhecimento. 
Aguarde na próxima edição do nosso Boletim uma entrevista 
exclusiva com a professora Patrícia! 

Também queremos parabenizar nossa vice-presidente Anete 
Arslanian pela conquista do prêmio na categoria Promoção da 
Língua Portuguesa / Personalidade! Parabéns Anete e 
agradecemos todo o seu trabalho e dedicação à AOTP e à 
promoção da língua portuguesa. 
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  Quem se destacou este ano? Qual foi a escola, organização ou universidade 
com um programa de língua portuguesa que fez um trabalho ou um projeto fantástico 
que deve ser usado como modelo para outros programas? Quem foram os professores 
que usaram a sua criatividade para inovar no ensino? Quem foram os colegas que 
generosamente compartilharam iniciativas, ideias, materiais etc. com a comunidade de 
professores de português nos EUA? Qual foi o projeto que elevou o ensino de português 
nos EUA e lhe deu visibilidade dentro e fora do campus? Qual foi a publicação, artigo ou 
livro,  que mais ajudou os professores de PLE nos EUA, tanto a nível de abordagens de 
ensino, como métodos etc.? 

 Estão abertas as nomeações para os Prêmios AOTP 2019/2020 de Excelência no 
Ensino de Português nos Estados Unidos. É muito gratificante ver reconhecido o 
excelente trabalho que os nossos colegas desenvolvem. Os Prêmios AOTP são entregues 
desde 2010 e reconhecem exemplos de excelência no ensino de português como língua 
estrangeira e língua de herança. Os Prêmios AOTP 2019/2020 de Excelência no Ensino de 
Português serão entregues em várias categorias para homenagear indivíduos e 
organizações pelas suas realizações e serviços ao ensino de português e das culturas 
lusófonas, como estabelecido nos objetivos dos estatutos da AOTP. 

 Para nomear alguém para um Prêmio AOTP 2019/2020 de Excelência no Ensino de 
Português, acesse a página da AOTP para preencher e enviar o formulário no link: 
https://rb.gy/tjrr7i  
 O prazo para enviar indicações para os Prêmios AOTP 2019/2020 de Excelência no 
Ensino de Português deste ano é 30 de setembro de 2020.   

�

Prêmios AOTP 2019/2020 de Excelência no 
Ensino de Português nos Estados Unidos
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IX EMEP - Encontro Mundial sobre o Ensino de 
Português 

 O IX EMEP aconteceu em um formato totalmente online nos dias 7 e 8 de agosto 
de 2020 e contou com a apresentação de 24 trabalhos e a participação de professores de 
28 países! Agradecemos a presença virtual desde a Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, 
Cabo Verde, Canadá, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Hong Kong, 
Islândia, Itália, Japão, Líbano, México, Nigéria, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Portugal, 
Reino Unido, República Dominicana, São Tomé e Príncipe, Singapura, Uruguai e 
Venezuela.  
 Duas oficinas antecederam o evento. Sob a temática “Global Challenges: 
Rethinking Teaching and Learning”, os professores Simone Tosta, Ana Thomé Williams, 
Sávio Siqueira, Luis Gonçalves e Antonio Tosta versaram sobre suas experiências e 
práticas de sucesso e discutiram o presente e o futuro da pedagogia de línguas 
estrangeiras no dia 21 de julho de 2020. No dia 31 de julho, a segunda oficina oferecida 
apresentou práticas educacionais antirracistas em aulas de língua portuguesa e literatura 
sob o tema “Pretuguês: Teaching Portuguese in the U.S. while Black” e contou com a 
discussão enriquecedora dos professores Luana Reis, Edvan Brito, Leonora Paula, Nilma 
Dominique e Paulo Dutra.

�

POR DENTRO DOS EVENTOS 
Publicações | Chamadas em Aberto | Conferências
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As plenárias contaram com a fala da Prof. Dra. Uju Anya, da Penn State University 
(USA) (na foto à esquerda), do Prof. Dr. Paulo Osório, da Universidade da Beira Interior na 
Covilhã (Portugal) (no centro) e do Prof. Dr. Gabriel Nascimento, da Universidade Federal 
do Sul da Bahia (Brasil) (à direita). Como bem colocou nosso presidente Luis Gonçalves, a 
fala da professora Dra. Uju Anya "nos alertou para a diversidade e pujança da negritude 
no Brasil, e em outros espaços regionais e nacionais, para os diálogos que mantém com a 
negritude norte-americana, e para o seu grande potencial pedagógico, pouco explorado, 
mas definitivamente procurado pelos nossos alunos, e como urge dar-lhe a proeminência 
devida nos programas de Língua Portuguesa.” Sobre a plenária  do Professor Dr. Paulo 
Osório, Luis ressalta que sua fala "nos inquietou para as limitações de conceitos como 
“português de Portugal” e “português do Brasil” que apagam em si a grande diversidade 
e pluralidade dos espaços a que pretendem fazer referência, e criam uma bipolaridade 
ilusória que suprime outros espaços igualmente legítimos, e por isso é fundamental 
conhecer e reconhecer variantes regionais e outras que não exclusivamente a do 
professor, e considerar também o processo histórico da língua, o que nos permitirá ser 
mais eficazes no ensino.” Na terceira plenária, o Professor Dr. Gabriel Nascimento, "nos 
urgiu a desbastar articulações naturalizadas da língua portuguesa resultantes da sua 
história colonial e a inverter paradigmas que francamente não refletem mais, se é que 
alguma vez refletiram, as experiências e vivências nas línguas portuguesas que milhões 
de pessoas têm diariamente”, ressalta Luis.   
 Os vídeos de todas as oficinas, plenárias e apresentações estão disponíveis no 
nosso canal do YouTube. Você também pode conferir os vídeos através do nosso site, 
que integra o vídeo de cada apresentação ao programa do IX EMEP. Você também pode 
clicar neste link: https://rb.gy/tbzc86.  

Alguns dos participantes do nosso 
IX EMEP na sala do Zoom. 

Agradecemos a participação ativa 
e engajada de todos! 

�
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https://www.youtube.com/channel/UCcpikagQWzmZ8kiP6DT3r9w
https://www.emepsite.com/programaprogram?fbclid=IwAR1VNpg8s8zKb5LcIdQirseBvf3qx3WN4Ojl0TCFqJ0f5Z4EpZI30vewuK8%0Ahttps://www.emepsite.com/programaprogram?fbclid=IwAR1VNpg8s8zKb5LcIdQirseBvf3qx3WN4Ojl0TCFqJ0f5Z4EpZI30vewuK8%0Ahttps://www.emepsite.com/programaprogram?fbclid=IwAR1VNpg8s8zKb5LcIdQirseBvf3qx3WN4Ojl0TCFqJ0f5Z4EpZI30vewuK8
https://rb.gy/tbzc86
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Recursos Pedagógicos 
 Ensino da língua com encenação e teatro  

✦  O Caderno de práticas teatrais para a aprendizagem da língua, por Sofia Cabrita e 
Isabel Galvão, traz muitas ideias práticas para incorporar práticas teatrais em aulas 
de língua. O trabalho advém do projeto com alunos de português como língua de 
acolhimento chamado “Refúgio e Teatro: dormem mil gestos nos meus dedos”. 
Acesse o material no link:  

http://cpr.pt/wp-content/uploads/2020/06/Caderno-de-pr%C3%A1ticas-
teatrais_Reduzido.pdf  

Museu da Pessoa: Oralidade em sala de aula de português  
✦ Você conhece o Museu da Pessoa? O Museu da Pessoa é um museu virtual que 

contém um acervo com mais de 18 mil histórias de vida contadas pelas pessoas 
em áudio e vídeo. Os usuários do museu também podem colaborar e enviar as 
suas próprias histórias! Que tal navegar pelo museu com seus alunos para 
conhecer histórias e depoimentos em português?  

 Museu Virtual da Lusofonia 
✦ O Museu da Lusofonia é uma das plataformas culturais do Centro de Estudos de 

Comunicação e Sociedade (CECS) e disponibiliza materiais como livros, teses, 
programas de rádio, filmes e glossários dos países de língua portuguesa e suas 
diásporas. Confira os materiais em http://www.museuvirtualdalusofonia.com/  

Mais vídeos, documentários e entrevistas! 
✦ O canal do YoutuBe Legacies of Brazilian Cinema reúne ficção, documentários e 

entrevistas da década de 1910 aos anos 2000. Acesse aqui: https://www.youtube.com/
channel/UCZfgNbkYFhDmcoFazhrtdFg/playlists 

Antirracismo nas aulas de língua de língua portuguesa 
✦ A EdTech Piraporiando criou um e-book contendo dicas de filmes, livros, projetos 

e aplicativos com conteúdo antirracista para crianças e educadores. Cadastre-se e 
faça o download do material AQUI. 

�
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http://cpr.pt/wp-content/uploads/2020/06/Caderno-de-pr%C3%A1ticas-teatrais_Reduzido.pdf
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PUBLICAÇÕES 
Propostas curriculares para o ensino de Português no exterior 

  

 A Secretaria de Comunicação e Cultura (SECC) do Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) e a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) publicaram a 
versão digital da coleção Propostas curriculares para ensino de português no 
exterior. Originalmente as propostas curriculares foram criadas como conteúdo 
dos cursos de português oferecidos pelos centros culturais, núcleos de estudos e 
leitorados do Itamaraty no exterior. Mesmo assim, todas as nossas salas de aulas 
podem se beneficiar desse materiais, cujos temas são:  

- Português como língua estrangeira para países de língua oficial espanhola Autores: 
Leandro Rodrigues Alvez Diniz e Ana Cecília Rossi Bizón     
- Português como língua intercultural para países de língua oficial portuguesa Autora: 
Christiane Dias) 
- Literatura para o ensino de português Autor: Alexandre Pilati 
- Português para praticantes de capoeira Autores: Nelson Viana e Arizângela Figueiredo 
- Português como língua de herança Autora: Ana Beatriz Souza  
Acesse cada proposta em cada link ou a coleção completa gratuitamente aqui: 
http://funag.gov.br/biblioteca/ 

Livro didático de Introdução ao 
Português 

Bate-papo é uma nova opção gratuita aos profes de 
português que trabalham com níveis iniciais! De 
autoria do professor Eduardo Viana da Silva, da 
University of Washington, o livro é disponibilizado 
sob a licença Creative Commons e pode ser 
acessado aqui: https://rb.gy/kj91eo  
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http://funag.gov.br/biblioteca/index.php?route=product/product&product_id=1023
http://funag.gov.br/biblioteca/index.php?route=product/product&product_id=1024
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A temática indígena na sala de aula de PLA 

O artigo “A temática ‘estereótipos’ na aula de português como língua 
adicional: A questão indígena na sala de aula” traz um exemplo de 
sequência didática criada pelas professoras Kétina Timboni e Caroline Wink 
para você se inspirar! As autoras foram orientadas pela Prof. Dra. Gabriela 
Bulla e as aulas foram ministradas pelas professoras Kétina Timboni e 
Marjorie Pacheco.  

Acesse o artigo publicado na Revista Bem Legal aqui: 

http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/edicoes-anteriores/vol6n12016/a-
tematica-201cestereotipos201d-na-aula-de-portugues-como-lingua-adicional-a-
questao-indigena-em-sala-de-aula  

Contação de histórias nas aulas de PLA 

O artigo “A contação de histórias no ensino de gêneros orais em Português 
como Língua Adicional” é um artigo das professoras Camila Dilli Nunes e 
Bruna Morelo que relata o desenvolvimento de um curso de contação de 
histórias e sua experiência com o oferecimento de catorze edições do curso 
no Programa de Português para Estrangeiros na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul.   

Acesse o artigo publicado na Revista Orientes do Português aqui:  
http://orientes-do-portugues.ipm.edu.mo/wp-content/uploads/2019/12/
OrientesPt_Vol1_9_DILLIMORELO_eVersion.pdf?
fbclid=IwAR2TaipbZujbyethhK_6KS02qD4Mc9Ky_KSBBjrOTeIFYo59corsdff5lOM  
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Portuguese Language Education Webinar Series  

(PLEWS 2020) 

 The University of Massachusetts-Dartmouth is hosting a webinar series. Webinars take 
place Fridays at 4 pm. For more information, contact Prof. Dr. Gláucia Silva at 
gsilva@umassd.edu. 

• September 4 – 4 pm  
Teacher, preciso de help, a atividade doesn’t make any sense  
Rosiane Barcelos de Oliveira (Cape Cod Community College)  

• September 11 – 4 pm  
I already have my Google Classroom account, but... now what do I do???  
Analia Tebaldi (UMass Dartmouth)  

• September 18 – 4 pm  
Outside the box tools for online teaching  
Teresa Valdez (University of Rochester)  

• September 25 – 4 pm  
Da crise à criatividade: Portuguese in any format  
Boris Yelin (Northeastern University)  

• October 2 – 4 pm  
Comunidade e pertencimento em cursos remotos de português    
Cristiane Soares (Tufts University)  

Join Zoom Meeting  
https://umassd.zoom.us/j/92329261200  
Meeting ID: 923 2926 1200  
Passcode: Portugues  
Dial by your location  
Find your local number: https://umassd.zoom.us/u/abNmeUUCQq 
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https://umassd.zoom.us/u/abNmeUUCQq?fbclid=IwAR1U2ly_QETc62Zl-m5N1k2zos7RowTUZf8etJup8X-1mtEi3PmzHZVwJDI
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Chamada aberta para publicação 
JOURNAL OF THE NATIONAL COUNCIL OF LESS COMMONLY TAUGHT LANGUAGES 

Call for Spring 2021 Paper 

Submission Deadline 

November 1, 2020 

	 The Journal of the National Council of Less Commonly Taught Languages (JNCOLCTL) is 
soliciting articles for publication.


The Journal, published annually by NCOLCTL, is dedicated to the issues and concerns related to the 
teaching and learning of Less Commonly Taught Languages. The Journal primarily seeks to address 
the interests of language teachers, administrators, and researchers. Articles that describe innovative 
and successful teaching methods that are relevant to the concerns or problems of the profession, or 
that report educational research or experimentation in Less Commonly Taught Languages are 
welcome. Papers presented at NCOLCTL’s annual conference will be considered for publication, but 
additional manuscripts from members of the profession are also welcome.


Our general editorial focus is on policy, education, programs, advocacy, and research in the field of 
Less commonly Taught Languages (LCTLs). The envisioned coverage of the journal is as follows:


• Methodology and Technology

• Academia

• Beyond Academia

• Social embeddedness

•

The Journal of the National Council of Less Commonly Taught Languages shall include papers 
focusing on broader theoretical and technological issues in all fields of LCTL’s along with reports 
about research and teaching in academia, at both the K-12 and collegiate levels. Also to be included 
are papers addressing research and teaching in government and industry and issues of a broader 
social environment, ranging from heritage communities to advancing LCTLs in federal initiatives and 
legislation in the USA.


Deadline: While submissions are welcome at any point, only manuscripts received by November 1, 
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AOTP PORTUGUESE NATIONAL COMPETITION 2020 

 No Boletim Informativo da AOTP de junho, nós tivemos o testemunho dos professores 
que tiveram alunos contemplados na AOTP Portuguese National Competition 2020. Na capa 
do nosso Boletim de Agosto você encontrou o pôster vencedor da categoria Community e 
Elementary school, produzido pela aluna Nicole Sardinha da Downtown Doral Charter 
Elementary School.  
 Prestigie aqui mais trabalhos vencedores e inspire-se para a competição de 2021!

Second place:  
Gabriel Menezes Rusznak  

(Associação Brasileira de Cultura e 
Educação) 

Community and Elementary Schools (poster competition):  

Students from 6 to 10 years old
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Third place:  
Valentina Viegas Lee  

(Associação Brasileira de Cultura e Educação) 

13

https://www.dropbox.com/s/hdregrp9y8g4fz0/Poster%20Valentina%20Viegas-Lee%20ABRACE%20-%20Concurso%20AOTP%20abril%202020.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdregrp9y8g4fz0/Poster%20Valentina%20Viegas-Lee%20ABRACE%20-%20Concurso%20AOTP%20abril%202020.jpg?dl=0
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First place: Andres Espinoza (Downtown Doral Charter Upper School) 

Second place: Carina Mariaca (Ronald Reagan Senior High School) 

�

Middle and High School (video competition) 

Students from 11 to 17 years old

Third place: Marco Barreirinhas (Miami Beach Senior High School) 

Clique no nome do aluno para acessar o vídeo correspondente no Youtube.
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https://youtu.be/rgxFznNpHIo
https://youtu.be/Rz3GMJ-bd0Y
https://www.youtube.com/watch?v=U3W_6Jfrato&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U3W_6Jfrato&feature=youtu.be
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Third place: Nayeli Perez and Tyler Costello (University of Arkansas) 

�

Undergraduate/College (video competition) 

Students from 18 years old and higher 

First place: Trivan Menezes (Princeton University) 

Second place: Benjamin Sawyers (University of Arkansas) 
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https://youtu.be/e5sEt_gSvvg
https://youtu.be/e5sEt_gSvvg
https://youtu.be/JrsSNc-a-9c
https://youtu.be/v4r6My5QA4Y
https://youtu.be/JrsSNc-a-9c


 Vamos conhecer mais sobre a literatura indígena e incorporar as vozes de povos 
indígenas em nossa sala de aula? Aqui você encontra algumas dicas de leitura! 

A ÁRVORE DE CARNE E 
OUTROS CONTOS 

Autoras: Lia Minapoty e 
Yaguarê Yamã 

Gênero: Contos 

Publicação: 2012 

Editora: Tordesilhinhas 

Páginas: 52

A BOCA DA NOITE 
Autor: Cristino Wapichana 

Gênero: Infantojuvenil 

Publicação: 2020 

Editora: Zit 

Páginas: 44

O COCO QUE GUARDAVA A NOITE 
Autora: Eliane Potiguara 

Gênero: Infantil 

Publicação: 2012 

Editora: Mundo Mirim 

Páginas: 32

 AOTP BOLETIM INFORMATIVO AGOSTO/SETEMBRO/2020

Sugestões de Leitura 
Obras para você ler e trabalhar em aula!

MUNDURUKANDO 
Autor: Daniel 
Munduruku 

Gênero: Para 
educadores 

Publicação: 2007 

Editora: Uk’a Editorial 

Páginas 144

TEKOA CONHECENDO UMA 
ALDEIA INDÍGENA 

Autor: Olívio Jekupé 

Gênero: Infantojuvenil 

Publicação: 2011 

Editora: Global 

Páginas: 32

MEMÓRIAS DE ÍNDIO, UMA 
QUASE AUTOBIOGRAFIA 

Autor: Daniel Munduruku 

Gênero: Crônicas, Autobiografia 

Publicação: 2016 

Editora: Edelbra 

Páginas: 216
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1. Quando você se descobriu escritor e como surgiu a 
vontade de escrever? 

Desde cedo, na adolescência, eu não gostava muito 
escrever, nem ler, menos ainda. Eu fui ler livros eu tinha 
mais de 25 anos. Mas eu já entendia um pouco sobre, eu 

Entrevista com o escritor 
Cristino Wapichana

Músico, compositor, escritor e contador de histórias, Cristino Wapichana é natural de Roraima e 

mora atualmente em São Paulo. Cristino é do povo indígena Wapichana e recebeu vários prêmios 

por seus livros, entre eles A Boca da Noite, que foi traduzido para outras línguas e recebeu a 

Estrela de Prata do International Board on Books for Young People. Recentemente ele produziu 

um manual de orientações pedagógicas sobre povos indígenas para a Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, juntamente com o escritor Daniel Munduruku. Você pode conferir o 

material clicando no link: https://rb.gy/1qjpv6.

Cristino concedeu uma entrevista por áudio para nossa tesoureira Beatriz Cariello, e aqui 

transcrevemos a sua fala verbatim para enfatizar a riqueza da tradição oral na vivência dos povos 

indígenas. Esperamos que você possa ouvir a fala de Cristino enquanto lê as suas respostas.

17
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tinha uma visão diferente sobre artes, eu tinha um olhar 
diferente das pessoas, mais observador. Em algumas 
redações eu fazia uma história um tanto diferente do que 
minha turminha costumava fazer. Eu comecei a ler depois 
de 25, ler livros, fazer a leitura de livros, e acho que é o 
livro que liberta a gente. Então quando eu fui escrever eu 
já tinha uns trinta e poucos anos e o meu primeiro livro a 
ser publicado foi em 2009, eu já tinha 33 anos. Foi uma 
história tradicional, um reconto. E daí claro que [tive] o 
incentivo de alguns autores especialmente o Daniel 
Munduruku, que é o maior escritor indígena brasileiro e 
tem mais de 50 obras publicadas. A gente é parceiro já faz 
mais de 10  anos, uns 13 ou 14 anos. Trabalhamos bastante 
juntos. Ele foi o maior incentivador, foi o padrinho do meu 
primeiro livro, foi enunciado a partir da intervenção dele 
porque eu não tinha experiência nenhuma. Então essa 
vontade de escrever de fato já foi bem depois. Lancei esse 
primeiro livro em 2009 e como eu descobri que seria o meu 
caminho a escrita, tem pouco tempo, deve ter uns 6 anos 8 
anos, por aí, eu descobri esse é meu caminho, que é o que 
eu tenho mais facilidade, escrever.  

2. Como surgiu o projeto de criação de um material voltado a 
educadores como o desenvolvido em parceria com Daniel 
Munduruku para a prefeitura de SP? 

Sempre houve a necessidade de se preparar um material 
para se preparar os educadores trabalhar a temática 
indígena na sala de aula de forma mais humana, mais 
próxima. A prefeitura nos contratou para fazer isso, claro, 
a partir das experiências que tínhamos como escritores, 
como contadores, como palestrantes sobre a temática 
indígena e chegamos a esse ponto de escrever essa cartilha 
com orientações pedagógicas para se trabalhar a temática 
indígena na sala de aula. O que transforma uma sociedade 
são os educadores, então eles precisam ter ferramentas que 
possam dar esse suporte não apenas de um olhar do outro, 
mas de um olhar próprio, e seja do locutor, o dono, não o 
dono, mas o dono da voz, vamos dizer assim. Então nada 
melhor do que o indígena falar sobre a temática indígena. 
O Daniel é pós-doutor em educação. Eu trilhei a arte pela 
música, pelo cinema e somos dois autores com um certo 
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respaldo, seja por livros premiados, seja pela nossa 
conduta, o nosso conhecimento, então foi importante essa 
parceria para a gente poder criar esse livro que foi 
reconhecido pela Unesco também. Então essa necessidade 
do povo brasileiro precisar se aproximar dos povos 
indígenas para poder respeitar, porque acham que são 
gente muito distante, que vivem num tempo muito 
atrasado. Isso não é [verdade], estamos ativos, temos 
muitas profissões. Eu sou músico também, atuei 
profissionalmente com música, trabalho com afinação de 
piano. Isso é totalmente, [são] profissões fora do contexto 
tradicional, e então as pessoas precisam ter essa 
consciência de que estamos juntos, que viemos do mesmo 
país, que pagamos nossos impostos também e que precisam 
respeitar um pouco mais esses povos tão sabedores de 
como cuidar do mundo. O mundo tá doente e a gente tem 
muito conhecimento nessa área pra proteger a nossa mãe 
que é a natureza. Sem essa mãe não há nada, a gente não 
agride a mãe, não faz como os grileiros que derrubam um 
monte de floresta pra fazer uma cultura, só eles 
enriquecem e não tão nem aí para os bichos que vão 
morrer naquele local, acabam com todo aquele bioma sem 
nenhum ressentimento, sem nada, e eles não têm 
compromisso algum com a terra, com o meio, a não ser 
com o dinheiro. Nossa preocupação é exatamente com o 
outro, que seja formiga, que seja um pássaro, que seja um 
outro animal que tem o mesmo direito de viver como a 
gente tem, que nossos filhos e  netos têm direito também 
de ver o que tem nessa terra tão bonita. 

3. Como foi o processo de escolha das temáticas para compor 
o material?   

Tentamos reunir o que os povos indígenas têm em comum: 
como é o cuidar da natureza, como é a visão holística do 
mundo, a espiritualidade, pegamos o que a maior parte 
tem em comum para não colocar esses 305 povos e deixar 
uma voz em um grupo, uma voz Wapichana, mas uma voz 
que refletisse um pouco de toda essa tradição desses povos 
e também falando das individualidades, do porquê "povo". 
Decidimos falar sobre os estereótipos e falar da 
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importância desses povos para a formação da sociedade 
brasileira. Então a escolha caminhou nesse sentido, de não 
impor alguma voz ou duas vozes, mas as vozes dos povos 
indígenas nesse livro e que serve apenas como orientações 
pedagógicas que são como se conhecer melhor os povos 
indígenas brasileiros. São 305 povos. 

4. Quais são os desafios que ainda precisam ser transpostos 
para consolidar a luta dos povos indígenas? 

Nós acreditamos que a primeira coisa seria o respeito. A 
partir daí você pode sentar e conversar, ter um diálogo com 
o outro e isso é fundamental. Acredito por ser um país 
muito racista, um país com um povo que [pensa que] tudo 
que é melhor tá lá fora, se espelha nos norte-americanos, 
se espelham com os ingleses, mas nunca com a África, 
nunca com povos indígenas, e eles são raízes, esses dois 
esses dois troncos né, a sociedade brasileira saiu daí. No 
entanto eles têm vergonha, talvez pela violência, pelo 
estupro que foi criar essa sociedade brasileira a partir dessa 
violência com esses povos, trazendo um como escravo, e o 
outro se pegava a laço para poder amansar e tornar 
escravo mais fáceis. Então há muitas lutas na área da 
saúde, da educação, do direito à terra, do direito à vida, há 
muito. E acredito que mesmo com o avanço dos últimos 40 
anos, que a Constituição Brasileira completou 40 anos 
esses dias, de 88, que colocou dois artigos que tratam sobre 
os direitos dos povos indígenas brasileiros, que não são 
respeitados, não são consultados, e mesmo que são 
consultados não são respeitados. Há tratados 
internacionais como a convenção 169 da OIT que diz que 
os indígenas devem ser consultados quando se há de fazer 
um trabalho, como uma hidrelétrica que causa muitos 
impactos, tem que se consultar os indígenas da região, tem 
que alocar em outro local, mas nada disso é respeitado, 
tanto que Belo Monte foi feito. E tantas outras grandes 
hidrelétricas eles têm feito por aí. E eu acho que isso não 
vai mudar tão cedo, deve levar mais alguns séculos para 
que o povo veja o indígena como gente, pelo menos como 
gente, porque não se vê como gente, se vê como um ser 
inferior que não consegue nada, mas estão muito 
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enganados sobre isso. Se fosse assim não teríamos 
sobrevivido há tantos milênios, se não fosse esse 
conhecimento que a gente tem sobre esse mundo. 

5. A sua trajetória como músico, compositor, escritor é 
premiada no Brasil e fora dele. O que o reconhecimento do 
seu trabalho representa para você, para o povo Wapichana e 
os povos indígenas? 

Eu acredito que isso ajuda a você conseguir mais trabalho. 
Você sabe que aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente não 
vive como escritores, não vivemos apenas do livro, o livro 
não paga as nossas contas, não são eles. Eles não 
conseguem chegar nem perto das nossas contas básicas. 
Então o que nós vivemos é de falas, de palestras, de 
contação de história, que aí você ganha um cachê. Mas 
livro mesmo o povo não lê, o povo não compra. E tem 
também essa coisa da segregação, um autor indígena? 
Como assim um autor indígena? Dificilmente. Tem mudado 
um pouco nos últimos dez, quinze anos por causa desse 
trabalho que eu tenho feito com o Daniel, o encontro de 
escritores, que acontece no Rio. E se criou a partir daí 
muitos autores indígenas. Surgiram aí, as universidades 
começaram, alunos começaram a estudar, os professores e 
educadores da rede de ensino começaram a utilizar os 
livros, o governo começou a comprar [alguns títulos] 
também, o federal, o estadual, o municipal. E isso deu um 
pouco mais de evidência a esses autores, aos povos 
indígenas, né. E é um orgulho para os povos porque 
quando você tem um parente recebendo um Jabuti, todos 
se sentem homenageados. Um dos maiores problemas dos 
povos indígenas é exatamente a baixa-estima e quando se 
tem alguém indígena ganhando os trabalhos -- eu falo os 
trabalhos porque a gente mesmo não faz, o que vale é a 
arte. Então o artista é só parte disso. Mas os prêmios são 
da obra e a obra é muita gente que faz e é um orgulho para 
eles, para diversos povos indígenas, e alguns autores e 
editoras começam a ter um olhar diferente sobre a gente, 
percebem que a nossa literatura é tão rica, tão poética, tão 
grandiosa quanto a de grandes autores. Os prêmios não é 
uma coisa só para indígena, não é uma concorrência entre 
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eles, é uma concorrência contra todo mundo então isso 
fortalece a gente e motiva a gente a escrever, a pesquisar, 
porque você não consegue escrever sem fazer muita 
pesquisa, sem ter se aprofundado no tema e no 
personagem para poder receber bem uma história. Então 
isso ajuda a gente a ganhar trabalho. Para mim, ganhamos, 
faz parte da carreira, mas não é o que me motiva, não. Os 
prêmios estão todos aí: tem de música, tem de literatura, 
mas não fico adorando, venerando e tal. Isso não me faz 
melhor ou pior. É só o reconhecimento da obra e a obra é 
muita gente que faz. 

6. Que escritores indígenas você destacada e qual é a 
importância da literatura escrita por indígenas? 

É importante porque é uma forma de aproximação das 
sociedades indígenas com a sociedade brasileira e a arte 
consegue ultrapassar muitas barreiras e a arte escrita é 
uma delas. Ela te forma, te educa. Então essa literatura 
tem chegado a alguns lugares importantes. A universidade 
está começando a ter um outro olhar sobre isso. E o Daniel 
Munduruku é sem dúvida o maior escritor brasileiro, um 
pensador, um filósofo, ganhou prêmios como na Academia 
Brasileira de Letras, porque é difícil você entrar lá. Ele foi 
quem pensou em fazer esse encontro de escritores para que 
surgissem mais autores. Na época, [há] 20 ou 25 anos 
tinha cinco autores, hoje tem mais 50. Então o Daniel tem 
todo um caminho, uma trajetória, que ele varia muito a sua 
literatura: desde literatura de história para criança de 3 a 5 
anos como literatura para adultos e jovens lerem, além de 
escrever para educadores. Ele tem alguns livros para 
educadores como O Banquete dos Deuses, o 
Mundurukando, são livros que são exatamente para 
também educar os educadores e trazer conhecimento para 
eles a partir dessa leitura. E é importante a gente estar 
presente no mundo literário brasileiro, é bom a gente 
mostrar a nossa cara. São poucos os povos que 
conseguiram escrever e ter representantes mas a gente 
sabe que nós estamos aí. Alguns estão num nível muito 
alto, de competição de Jabuti. Outros, como qualquer 
profissão, tem uns que se destacam, que se dedicam, que 

22



AOTP Boletim Informativo      Agosto/Setembro/2020

curtem o que fazem, os que pesquisam muito, e aqueles 
que não, que escreve uma história, publica e ponto. 
7. Como você vê o poder da contação de histórias e da 
tradição oral para a formação de leitores? 

É fundamental. A contação é uma forma não apenas de 
entretenimento, mas ela te traz diversos mundos, diversas 
culturas para aquele lugar. Ela traz muito conhecimento. 
Ela serve para ensinar a fazer como as coisas foram feitas. 
Tudo que existe é a partir da história, é a história que 
justifica tudo isso. Então é fundamental que a contação não 
deixe que a literatura seja mais importante. A contação e as 
histórias ensinam, elas saram, elas curam, então é 
importante que ela se una com as outras artes, com o 
canto, e o que se materializa em forma de literatura. É 
importante que seja muito presente a contação em 
qualquer nível de estudo e a condição é um  momento 
muito íntimo até e acredito que se as sociedades 
tradicionais e ditas civilizadas continuassem a contar, se os 
velhos contassem mais histórias para crianças, nosso 
mundo seria bem menos violento. Mas os velhos querem 
ser jovens, querem ser adolescentes e deixam o papel de 
toda aquela experiência de vida que ele teve, ele parece 
jogar fora, ela não passa para o mais jovem, e o mais jovem 
perde referência, não tem referência. E aí fica de qualquer 
jeito, de qualquer forma. Mas se os velhos contassem mais 
histórias para os seus netos, o mundo seria bem mais 
tranquilo, bem mais bonito. Então é isso: contar, contar, ler, 
ler, é isso que vai educar as pessoas, educar para a vida, 
educar para o mundo, educar o espírito, educar a mente, 
educar o corpo a partir da contação e da leitura. Ambas 
salvam os seres, não é só Jesus que salva, não. 
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