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INSTRUÇÕES 

 Permanecer com o microfone desligado.

 Dúvidas devem ser anotadas. Ao final da apresentação, 

haverá um momento em que haverá interação, para sanar 

as dúvidas. Poderão, também, ser colocadas no chat.

 Recomendo o uso de fones de ouvido.



História do Brasil Colonial – Parte I
Povos originários e o “contato” entre nativos e 

portugueses



MC CAROL – NÃO FOI CABRAL

Professora me desculpe

Mas agora vou falar

Esse ano na escola

As coisas vão mudar

Nada contra ti

Não me leve a mal

Quem descobriu o brasil

Não foi cabral

Pedro álvares cabral

Chegou 22 de abril

Depois colonizou

Chamando de pau-brasil

Ninguém trouxe família

Muito menos filho

Porque já sabia

Que ia matar vários índios

Treze caravelas

Trouxe muita morte

Um milhão de índio

Morreu de tuberculose

Falando de sofrimento

Dos tupis e guaranis

Lembrei do guerreiro

Quilombo zumbi

Zumbi dos palmares

Vitima de uma 

emboscada

Se não fosse a dandara

Eu levava chicotada





LEI 11.645/08

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o  O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório 
o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena.

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere 
este artigo incluirá diversos aspectos da história 
e da cultura que caracterizam a formação da 
população brasileira, a partir desses dois grupos 
étnicos, tais como o estudo da história da África 
e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 
brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e 
política, pertinentes à história do Brasil.

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e 
cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo 
o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história 
brasileiras.” (NR)



Populações Indígenas através de 

números





Regionalização 



Indígena 

Região Nordeste









Característricas Gerais de populações 

CARACTERÍSITCAS GERAIS DE POPULAÇÕS TUPIS

1. Trajetória histórica relacionada aos fluxos migratórios 

2. A importância cultural e política das guerras 

3. A organização do espaço interno das comunidades 

4. Aspectos das religiosidades 

5. Relações afetivas e de procriação 

6. Os rituais antropofágicos







Gravura de Theodore de Bry



Cauinagem



Documento : Carta de Pero Correia para os 

Irmãos que estavam em África, de S. Vicente, 

no ano de 155140  

Escrevam-nos mais a miúdo, como se hão em todas as cousas para 

que saibamos cá como nos havemos de haver em outras 

semelhantes, porque me parece que estes Gentios em algumas 

cousas se parecem com Mouros, assim em ter muitas mulheres e 

pregar pelas manhãs de madrugada; e o pecado contra natureza, 

que dizem ser lá muito comum, o mesmo é nesta terra, de maneira 

que há cá muitas mulheres que assim nas armas como em todas as 

outras cousas seguem ofício de homens e têm outras mulheres com 

quem são casas. A maior injúria que lhes podem fazer é chamá-las 

mulheres. Em tal parte lh’o poderá dizer alguma pessoa que correrá 

risco de lhe tirarem as frechadas.



Viagem à Terra do Brasil, de Jean de 

Léry (1577)

Mas direi que, em que pese as opiniões em contrário, acerca da concupiscência 
provocada pela presença de mulheres nuas, a nudez grosseira das mulheres é muito 
menos atraente do que comumente imaginam. Os atavios, arrebiques, postiços, 
cabelos encrespados, golas de rendas, anquinhas, sobre-saias e outras bagatelas 
com que as mulheres de cá se enfeitam e que jamais se fartam, são causas de 
males incomparavelmente maiores do que a nudez habitual das índias, as quais, 
entretanto, nada devem às outras quanto à formosura. Se a decência me permitiise
dizer mais, tenho certeza de que responderia a quaisquer objeções com vantagem.

[...] Não é do meu intento, entretanto, aprovar a nudez contrariamente ao que 
dizem as Escrituras, pois Adão e Eva, após o pecado, reconhecendo estarem nus se 
envergonharam; sou contra os que a querem introduzir entre nós contra a lei natural, 
embora deva confessar que, neste ponto, não a observam os selvagens 
americanos. O que disse é apenas para mostrar que não merecemos louvor por 
condená-los austeramente, só porque sem pudor andam desnudos, pois os 
excedemos no vício oposto, no da superfluidade do vestuário. Praza a Deus que um 
de nós se vista modestamente, mais por decência e honestidade do que por 
vanglória e mundanismo.



Gravura de Theodore de Bry



Gravura de Theodore de Bry



ENEM 2010 (AZUL)



Documento: Carta do Padre José de 

Anchieta (1554)  

Estes [índios] entre os quais trabalhamos, estão espalhados pelo 

interior [...] e todos comem carne humana, andam nus e 

habitam casas de madeira e barro, cobertas de palha ou casas 

de árvores. Não estão sujeitos a nenhum rei ou chefe [...] 

Vivendo sem lei, nem autoridade, segue-se que não se podem 

conservar em paz e concórdia [...] Juntam-se a isso matrimônios 

contraídos com os mesmos consangüíneos até primos diretos [...] 

São tão bárbaros e indômitos que parecem estar mais perto da 

natureza das feras do que dos homens.



Parece-me gente de tal inocência que, se nós 
entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam 
logo cristãos, visto que não têm nem entendem 
crença alguma, segundo as aparências. E 
portanto se os degredados que aqui hão de 
ficar aprenderem bem a sua fala e os 
entenderem, não duvido que eles, segundo a 
santa tenção de Vossa Alteza, se farão 
cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual 
praza a Nosso Senhor que os traga, porque 
certamente esta gente é boa e de bela 
simplicidade. E imprimir-se-á facilmente neles 
qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez 
que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e 
bons rostos, como a homens bons. E o Ele nos 
para aqui trazer creio que não foi sem causa. E 
portanto Vossa Alteza, pois tanto deseja 
acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da 
salvação deles. E prazerá a Deus que com 
pouco trabalho seja assim! 



ENEM 2010 (2ªAP – AZUL)



ENEM 2015 (AZUL)



ENEM 2009 (2ªAP 

– BRANCO)



"A Primeira Missa no Brasil", por Victor 

Meirelles.

A chegada dos portugueses 



Mediadores

Degredados Náufragos Religiosos 



“(...) nessa costa não vimos coisa de proveito, 

exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil 

(…) e já tendo estado na viagem bem dez meses e 

visto que nessa terra não encontrávamos coisa de 

minério algum, acordamos nos despedirmos 

dela”

Américo Vespúcio, 1504



Chegada dos portugueses

Mapa ilustra a chegada dos portugueses ao Brasil, 

índios, e a árvore utilizada para escambo: o pau-brasil

Foto: Biblioteca Nacional (Brasil) 



Documento: Discurso de um velho índio 

tupinambá, pronunciado na França Antártica, 

a Jean de Léry:  

"Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros 

estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabutam. 

Uma vez um velho perguntou-me: Por que vindes vós outros, 

mairs e perôs [franceses e portugueses] buscar lenha de tão 

longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? 

Respondi que tínhamos muita mas não daquela qualidade, e 

que não a queimávamos, como ele o supunha, mas dela 

extraíamos tinta para tingir, tal qual o faziam eles com os seu 

cordões de algodão e suas plumas. 



Retrucou o velho imediatamente: e porventura precisais de muito? - Sim, 

respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais 
panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar 

e um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam 

carregados. - Ah! retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, 

acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera: Mas esse 
homem tão rico de que me falas não morre? - Sim, disse eu, morre como os 

outros.

Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer 

assunto até o fim, por isso perguntou-me de novo: e quando morrem para 

quem fica o que deixam? - Para seus filhos se os têm, respondi; na falta destes 

para os irmãos ou parentes mais próximos. - Na verdade, continuou o velho, 

que, como vereis, não era nenhum tolo, agora vejo que vos outros mairs sois 

grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como 
dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para 

vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem!

Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos 

pais, mães e filhos a quem amamos; mas estamos certos de que depois de 
nossa morte a terra que nos nutriu também os nutrirá, por isso descansamos 

sem maiores cuidados



ENEM 2011 (AZUL)



ENEM 2010 (2ª AP- AZUL) 



ENEM 2011 (2ª AP – BRANCO)



"Gostaria de ver a cláusula do testamento 
de Adão que me afastou da partilha do 
mundo"

Francisco I de França



Relevo do início do século 16 mostra franceses abatendo pau-brasil para o 

comércio de corantes  ( castelo de Jean Ango)

Presença dos franceses 



Martim Afonso de Sousa (1490/1500 –

1564)

João III (1502 – 1557)

Processo de Colonização 





José de AnchietaManuel da Nóbrega

A Companhia de Jesus 





ENEM 2013 (AZUL)



ENEM 2014 (2ªAP – BRANCO)



ENEM 2014 (AZUL)


