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Este guia tem em vista uma abordagem interdisciplinar de uma das
questões enfocadas na obra Férias de arrepiar: a pluralidade cultural,
traço estrutural da sociedade brasileira.
O trabalho será realizado em três etapas. Inicialmente, os alunos se-
rão estimulados a ler integralmente a obra. O conjunto de atividades
seguinte procura promover a integração entre texto e contexto, utili-
zando o primeiro como ponto de partida para uma reflexão mais
aprofundada sobre as diversas tradições culturais presentes no Brasil.
Na terceira etapa, os alunos deverão se organizar para fazer pesquisas
sobre o tema e expor o material levantado.
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Motivação para a leitura

1. Peça aos alunos que se sentem em círculo para uma leitura con-
junta da letra da música “O mundo”, de André Abujamra, trans-
crita abaixo. (Se possível, traga para a classe o CD para que os
alunos possam ouvir a música em conjunto.) Explore com eles o
tema da diversidade de culturas existentes no mundo, dos perigos
das atitudes preconceituosas, da importância da mútua tolerância
entre os povos, etc.:

O mundo é pequeno pra caramba
Tem alemão, italiano, italiana
O mundo filé à milanesa, tem coreano, japonês, japonesa
O mundo é uma salada russa
Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia
O mundo é uma esfiha de carne
Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire
O mundo é azul lá de cima
O mundo é vermelho na China
O mundo tá muito gripado
O açúcar é doce, o sal é salgado
O mundo caquinho de vidro
Tá cego do olho, tá surdo do ouvido
O mundo tá muito doente
O homem que mata, o homem que mente
Por que você me trata mal
Se eu te trato bem
Por que você me faz o mal
Se eu só te faço o bem
Todos somos filhos de Deus
Só não falamos a mesma língua
Everbody filhos de God
Só não falamos a mesma língua
Everbody filhos de Gandhi
Só não falamos a mesma língua

(André Abujamra, Karnak, Tinitus/PolyGram, 1996.)
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2. Diga aos alunos que eles deverão ler um livro chamado Férias de
arrepiar. Explique-lhes que se trata de um livro que aborda os
temas comentados na atividade 1, e peça-lhes que imaginem de que
maneira o faz. Depois, faça circular na classe um exemplar da
obra, para que os alunos tenham um primeiro contato com ela.

Do texto ao contexto: a pluralidade
cultural e o preconceito

3. Depois que os alunos tiverem lido o livro, peça a eles que se dis-
ponham novamente em círculo para comentá-lo, dando especial
ênfase aos temas da pluralidade cultural e do preconceito.

4. Pergunte aos alunos que religião eles professam, se há, entre eles,
estrangeiros ou originários de outros Estados, se há quem já te-
nha sido vítima de preconceito religioso ou cultural, etc.

5. Em seguida, amplie a discussão. Apresentamos abaixo alguns textos
que abordam o tema da diversidade cultural por diferentes ângulos.
Eles poderão servir de aquecimento e ponto de partida para a prepa-
ração das pesquisas. Tire cópias xérox dos textos, distribua-as aos
alunos e, depois, promova uma leitura coletiva e atenta de cada um
deles, esclarecendo as dúvidas, levantando os pontos mais importan-
tes, etc. Como os textos são bastante variados, você pode optar por
pedir ajuda a professores de outras áreas (Ciências, Geografia, Histó-
ria, etc.), para poder explorá-los o mais ricamente possível.

Os judeus e a alimentação

Para os judeus, alimentação não é brincadeira. A coisa é levada
tão a sério que eles têm até leis para dizer o que e de que modo se
deve comer: são as leis de Kashrut, que dividem os alimentos em
Taref (proibidos) e Kasher (permitidos).
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Para ser Kasher, a comida tem que seguir um bocado de regras.
Pra começo de conversa, um judeu nunca mistura carne e leite.
Por isso, os alimentos Kasher podem ser Bassar (com carne), Halav
(com leite) ou Parve (vegetais, peixes, ovos, que podem ser comi-
dos com Bassar ou Halav).
A carne Kasher também tem que obedecer a um monte de regrinhas:
o animal que vai virar almoço deve ser abatido por um profissio-
nal especial, o Shohet, e tem que seguir um ritual.
E as frutas também entram na dança: para ser Kasher, elas devem
ter nascido em uma árvore com mais de três anos!

(http://www.canalkids.com.br/alimentacao/vocesabia/julho01.htm)

Os ciganos e a liberdade

Conta a lenda que, quando Jesus Cristo foi crucificado, o pior
cravo, aquele que seria pregado em sua testa, um cigano deu um
jeito de sumir com ele.
Ao perceber isso, apesar do sofrimento, Cristo conseguiu sussurrar-lhe:
— Sigam, você e o teu povo, o seu caminho.
Desde então, os ciganos passaram a gozar de proteção contra doen-
ças graves e sempre conseguem o que comer, mas para isso preci-
sariam estar sempre caminhando. Esse vem sendo então o seu
destino. Eternos estrangeiros, esses andarilhos vêm fascinando os
povos de todo o mundo, sempre gerando controvérsias e precon-
ceitos por onde passam. Ora são festejados folcloricamente, ora
considerados perigosos, inúteis e antissociais, acusados de furtos,
roubo de crianças e feitiçarias. O certo é que há centenas de anos
os ciganos vêm sofrendo perseguições principalmente por aqueles
que não se conformam com sua liberdade. Para um cigano, revelar
os segredos de sua cultura seria trair os próprios ancestrais. E
assim, cercados de mistérios e ambiguidades, esse povo se preser-
va ocultamente, através da tradição somente oral, e pelo eterno
nomadismo, garantindo assim sua permanência como minoria
étnica ao longo dos anos e séculos.

 (http://www.spleste.com.br/materias/esote038.htm)
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Os japoneses e a Liberdade (bairro da capital paulistana)

Em 1912 os imigrantes japoneses passaram a residir na rua Con-
de de Sarzedas. Era uma ladeira íngreme e, na baixada, havia um
riacho e toda uma área de mangue.
Um dos motivos de procurarem as casas da rua Conde de Sarzedas
era que quase todas tinham porões, e os aluguéis dos quartos no
subsolo eram incrivelmente baratos. Nesses quartos moravam ape-
nas grupos de pessoas. Para aqueles imigrantes, aquele cantinho
da cidade de São Paulo significava esperança por dias melhores.
Por ser um bairro central, de lá poderiam se locomover facilmente
para o centro e também para os locais de trabalho.
Os japoneses se reuniam, preparavam o missoshiru (sopa de massa de
soja) e assavam sardinhas para as refeições. Em meio ao cheiro carac-
terístico desses produtos, eles acabaram por formar gradativamente
uma sociedade, pequena ainda, chamada de “rua dos Japoneses”. Daí
começaram a surgir a primeira hospedaria, um empório, uma casa que
fabricava tofu (queijo de soja), outra que fabricava manju (doce japo-
nês) e também firmas agenciadoras de empregos. [...]
 Em 1932 já eram cerca de 2 mil japoneses. Os imigrantes vi-
nham diretamente do Japão para São Paulo e também do interior,
após encerrarem o contrato de trabalho na lavoura. Todos vinham
em busca de uma oportunidade na cidade.
Cerca de seiscentos japoneses moravam na rua Conde de Sarzedas.
Outros moravam nas ruas Irmã Simpliciana, Tabatinguera, Conde
do Pinhal, Conselheiro Furtado, Tomás de Lima (onde em 1914 foi
fundado o Hotel UEJI, o pioneiro dos hotéis japoneses em São
Paulo) e dos Estudantes.
Os japoneses trabalhavam em mais de sessenta diferentes atividades,
mas quase a totalidade dos estabelecimentos funcionava para aten-
der quase que exclusivamente a coletividade japonesa. Segundo conta
Tomoo Handa, em seu livro Imim Seikatsu no Rekish (história da
imigração japonesa), o início da fabricação de shoyu (molho de soja)
colaborou para o surgimento de uma fábrica de tofu que, por sua vez,
estimulou a fabricação de udon (macarrão). As hospedarias foram
surgindo também em função desses produtos japoneses.

(http://www.fecap.br/solidaria/html/Liberdade/hist_liberdade.html)
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Os povos indígenas e as línguas brasileiras

Todos os brasileiros sabem que o português é a língua majoritária e

oficial do Brasil, e muitos sabem que ele é derivado do latim. Mas a

maioria desconhece a história do idioma no país e da sua relação com as

diversas outras línguas que aqui se falavam antes da chegada de Pedro

Álvares Cabral e com as que vieram durante e depois da colonização.

Segundo o linguista Aryon Rodrigues, do Laboratório de Línguas

Indígenas da Universidade de Brasília, quando o Brasil foi desco-

berto pelos portugueses, havia mais de mil línguas no país, fala-

das por índios de diversas etnias [...]. As numerosas etnias da

família Jê haviam migrado para o interior, e só conheceriam o

contato com os colonizadores no final do século XVII. Outras,

como a dos Aruak e dos Karib, permaneceriam isoladas por ainda

mais tempo, especialmente as amazônicas.

A colonização portuguesa começou gradativamente pelo litoral, a

partir de 1532, com a instituição das capitanias hereditárias. Nes-

se período, diversas comunidades da família Tupi e Guarani habi-

tavam o litoral brasileiro entre a Bahia e o Rio de Janeiro. Havia

entre elas uma grande proximidade cultural e linguística. Para es-

tabelecer uma comunicação com os nativos, os portugueses foram

aprendendo os dialetos e idiomas indígenas. A partir do tupinambá,

falado pelos grupos mais abertos ao contato com os colonizadores,

criou-se uma língua geral comum a índios e não índios. Ela foi

estudada e documentada pelos jesuítas para a catequização dos

povos indígenas. Em 1595, o padre José de Anchieta a registrou em

sua gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Essa língua

geral derivada do tupinambá foi a primeira influência recebida pelo

idioma dos portugueses no Brasil.

(http://www.comciencia.br/reportagens/linguagem/ling03.htm)
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Os descendentes de escravos e a posse da terra

Trezentos anos depois da morte de Zumbi, líder do movimento
negro do Quilombo dos Palmares, em Pernambuco, as atenções se
voltam para a situação dos núcleos rurais espalhados pelo país,
onde vivem populações remanescentes de quilombos. Existem gru-
pos já identificados vivendo até no interior da Amazônia, e outros
espalhados por vários municípios do Maranhão, Sergipe, Bahia,
Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Os descendentes
dos escravos trazidos da África já não falam as línguas de seus
antepassados e muitos chegaram a perder suas referências histó-
ricas. Muitos desses grupos, sem acesso à economia regional, não
sabem que o artigo 68 das Disposições Transitórias da Constitui-
ção de 1988 garantiu aos descendentes dos fundadores de
quilombos, que continuam vivendo em áreas antigas, a posse das
terras que habitam.
É nessa direção que integrantes da Fundação Palmares e estudiosos
têm se movimentado, ajudando muitas dessas comunidades, hoje
ameaçadas por fazendeiros ou grupos interessados em suas ter-
ras. Este trabalho acontece junto com um amplo projeto voltado
para valorizar as raízes da cultura negra, marcando os trezentos
anos de Zumbi, rei dos Palmares. Trata-se de um trabalho difícil,
reconhecem os líderes do movimento no país, já que a situação
vivida por esses remanescentes, hoje, pouco difere do quadro de
pressão e pobreza de milhares de trabalhadores sem terra. No
entanto, eles ressaltam que, cumprindo a Constituição, estão sal-
dando parte do débito da sociedade para com a população negra,
escravizada no passado e, hoje, em sua maioria, vivendo ainda
em condições de discriminação e marginalização.

(http://www.mre.gov.br/ndsg/textos/quilom-p.htm)
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Preparação da pesquisa e montagem da exposição

6. Agora, diga aos alunos que eles deverão se organizar em grupos, a
fim de escolher um tema ligado à questão da pluralidade cultural
para pesquisar e, depois, apresentar na exposição final. A título de
exemplo, apresentamos abaixo algumas sugestões, para o caso de
os grupos não terem nenhuma proposta própria de tema, nem qui-
serem se aprofundar em algum já abordado nos textos lidos.
• Colônia Cecília: uma experiência anarquista no Brasil
• Origem das festas juninas
• São Paulo cantada por Adoniran Barbosa
• Marcas da presença holandesa em Recife
• Ecumenismo e tolerância religiosa
• Oiapoque: uma cidade-fronteira
• O casamento visto pelas diferentes religiões

7. É interessante que os alunos sejam estimulados a apresentar suas
pesquisas de forma criativa; por exemplo, em vez de apenas coletar
dados sobre determinado tema, eles podem trazer depoimentos, fo-
tos, letras de música, poesias, etc. É importante, contudo, que você
converse antecipadamente com cada grupo a respeito do material
coletado, para que se possa decidir qual a melhor forma de organizá-
lo e, assim, compartilhá-lo com o resto da classe: exposição? Mu-
ral? Jornalzinho? Isso vai depender da disponibilidade (de tempo,
de espaço, de recursos) dos alunos, da escola, etc. Os alunos pode-
rão também ser mais uma vez orientados a pedir ajuda a professo-
res de outras áreas (História, Geografia, Artes, etc.) para realizar
suas pesquisas e organizar seus materiais. Uma dica importante a
ser passada é que, numa pesquisa, coleta-se por vezes muito mate-
rial que, num segundo momento, é descartado, por ultrapassar os
limites a que se propõe. Finalmente, decidam se o trabalho será
apresentado apenas na classe ou também para outras classes.

Ferias de arrepiar - Guia 9/6/12, 10:39 AM8




