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Resumo: 
O NEABI IFRS Campus Canoas é composto servidores e seis estudantes, vinculados via projeto de
extensão (dois bolsistas e quatro voluntários) e serve como referência consultiva e propositiva acerca de
temáticas étnico-raciais, especialmente cultura africana e indígena. O planejamento deste ano prevê
oficinas de Maracatu, Capoeira, confecção de bonecas Abayomi e Tambores. Também a criação de
espaços de debates e discussões sobre assuntos específicos relacionados as temáticas, como a questão das
terras quilombolas, das cotas raciais e dos povos indígenas. O contato com essas culturas é relevante na
formação dos estudantes porque o Brasil é um país multicultural, cada vez mais a ideia de divisão por
raças não se justifica, uma vez que geneticamente e culturalmente somos uma grande mistura que só nos
enriquece. Benefício para todos ampliar nossa bacia semântica cultural com diversidades de
manifestações como Maracatu, Capoeira, artesanato indígena e outros aspectos culturais que resistiram ao
tempo, ao preconceito e possuem valor histórico-cultural. Dentre as atividades ocorrem encontros
semanais com o grupo de estudantes a fim de discutir temas e planejar as atividades do núcleo. Durante o
mês de maio tive a oportunidade de visitar a Aldeia Kaingang Por Fi Gâ, em São Leopoldo, e participar de
uma roda de conversa com o cacique José Vergueiro e o professor indígena Josme, em que eles
mencionaram a diversidade de povos indígenas do Brasil, e o quanto era importante compreender que cada
povo tem suas características, como, por exemplo, os Guarani e os Kaingang, populações mais numerosas
em território gaúcho na atualidade. A partir desde encontro foi se direcionando meu trabalho para um
estudo comparativo entre estes dois povos indígenas, a fim de desmistificar a ideia generalizada e
estereotipada do índio. Foi realizado um levantamento bibliográfico e organizada uma apresentação para o
grupo de estudos do NEABI. Dentre as atividades foi organizado também a Semana dos Povos Indígenas,
ocorrida no mês de agosto, que contou a com presença de membros de comunidades indígenas do norte do
estado (Sertão/RS) e do litoral (Riozinho/RS), além de exposição de material arqueológico
(LEPAARQ/UFPel) para relacionar também com o indígena ontem.
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