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Caro professor, 

 

Esse material foi desenvolvido a partir da reflexão e pesquisa durante dois anos 

no mestrado profissional em práticas de educação básica do Colégio Pedro II.  O 

desenvolvimento desse material ocorreu durante a produção das minhas aulas para o 1° 

ano do ensino médio em escolas públicas do estado do Rio de Janeiro e através de muita 

leitura, pesquisa e aulas sobre a temática indígena. 

A primeira atividade pedagógica está relacionada à história atual dos povos 

indígenas numa grande cidade brasileira que teve repercussão na imprensa. Em 22 de 

junho de 2013, a Aldeia Maracanã teve reintegração de posse segundo solicitação do 

governo do estado do Rio de Janeiro e a ação foi noticiada pelos diferentes canais de 

comunicação produzindo seus ecos na sala de aula e nas redes sociais. Para esta 

atividade utilizamos conceitos da antropologia, algumas notícias de jornais e os dados 

do censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 A segunda atividade pedagógica é um trabalho com fontes históricas, ou seja, 

um fragmento dos registros do Padre José de Anchieta, um trecho da carta de Pero Vaz 

de Caminha, um pequeno relato do viajante francês Jean de Lery dentre outros. Assim, 

os estudantes do ensino médio têm contato com documentos históricos por intermédio 

de trechos de relatos e crônicas do século XVI. O objetivo da atividade é estimular o 

imaginário dos alunos sobre o século XVI com destaque para as percepções dos 

europeus em relação aos povos indígenas a partir das descrições e dos primeiros 

contatos entre eles. Vale destacar que a temática indígena tem importante destaque no 

século XVI, nos primórdios da colonização na América portuguesa.  

A terceira atividade é sobre um importante processo na região do Rio de Janeiro 

em meados do século XVI, a Confederação dos Tamoios que, em linhas gerais, pode ser 

compreendida como a resistência dos indígenas de várias etnias à escravização que lhes 

era imposta. 

A última atividade pedagógica centra-se na possibilidade de analise das imagens 

dos povos indígenas no livro didático de ensino médio mais escolhido pelos professores 

da educação básica pública do PNLD de 2015. Assim, o desafio está em observar como 

o livro didático mais distribuído no território brasileiro de 2015 apresenta as 

iconografias relacionadas aos povos indígenas para os alunos do ensino médio. Para 

tanto, a contextualização das imagens sobre os indígenas e a percepção dos diferentes 

tipos como as fotografias recentes, os quadros históricos dentre outros são elementos 



importantes trazidos à cena do debate. Neste sentido, o objetivo é perceber que essas 

imagens não são meras ilustrações e podem ser percebidas como fontes históricas que 

merecem o devido tratamento por parte de professores e de alunos.  

O papel de mediação ao realizar essas atividades pedagógicas é essencial, pois 

na construção do diálogo, das trocas dos saberes entre os participantes, certamente, o 

conhecimento sobre o assunto não será único e nem final, mas uma possibilidade sobre 

a temática. 

Espero que esse material auxilie e colabore com os professores na inclusão da lei 

11. 639 na sala de aula e que sirva de estimulo para a busca de outros saberes sobre os 

povos indígenas. 
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Introdução: 
 

O produto educacional é composto de quatro atividades pedagógicas intitulado 

Compartilhando Saber Indígenas sendo resultado das reflexões teóricas sobre a 

temática indígena e aplicadas na prática em diferentes salas de aula do ensino médio em 

escolas que pertencem à Secretária Estadual de Educação no Rio de Janeiro (SEEDUC) 

nos anos letivos de 2014 e 2015. 

 

O principal objetivo deste produto final do curso é compartilhar as experiências 

de sala aula com aqueles que atuam como professores ao trabalharem a temática 

indígena nas aulas de história em um dos segmentos da educação básica. Neste sentido, 

selecionamos os assuntos referentes à temática indígena em diferentes temporalidades e 

optamos por trabalhar em primeiro lugar com um tema da contemporaneidade ( a Aldeia 

Maracanã) para contribuir com a percepção da história enquanto o diálogo contínuo 

entre presente e passado. 

 

As quatro atividades seguiram determinado formato que, em linhas gerais, pode 

ser sistematizado com a introdução, a motivação do assunto, a proposta de atividades, a 

articulação com os demais conteúdos do bimestre, a bibliografia consultada, a 

filmografia referente ao tema e que pode ser procurada e/ou assistida pelos alunos e a 

proposição de questões correlatas que possam proporcionar novos debates.  
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Primeira atividade: A Experiência da Aldeia Maracanã1: Os embates 
na contemporaneidade acerca da temática indígena 

  

Introdução 

Em 2006, diversos povos indígenas de várias áreas do Brasil, ocuparam o antigo 

Museu do Índio que estava abandonado na Radial Oeste, zona norte da cidade do Rio de 

Janeiro. O prédio se encontrava desocupado, desde a transferência do órgão para o 

bairro de Botafogo em 1977.  

A partir de então, o espaço próximo ao estádio de futebol passou a ser chamado 

de Aldeia Maracanã reunindo diversos membros indígenas de etnias diferentes que 

passaram a conviver juntos no antigo museu. A aldeia se tornou um ponto de referência 

para os indígenas que passavam pelo Rio de Janeiro. 

Em 2013, com as obras para a realização da Copa do Mundo no Brasil, o 

governador do estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho, determinou a demolição 

do prédio para a construção de um estacionamento para o estádio do Maracanã. Através 

da mobilização, principalmente pelas mídias sociais, começou uma campanha para a 

não demolição do prédio. A campanha ganhou força, inclusive ocupando as manchetes 

de jornais nacionais e internacionais. 

A polêmica estava apresentada tendo de um lado os que apoiavam e defendiam a 

causa dos indígenas e, do outro lado, aqueles que reagiam ruidosamente afirmando que 

aqueles que habitavam o antigo Museu do Índio não eram mais índios autênticos. O 

tema era delicado e, certamente, envolvia noções sobre aculturação2 e de cultura 

congelada3. Uma das maiores críticas envolvia o fato dos índios da Aldeia Maracanã 

terem hábitos e padrões de comportamento iguais aos dos demais habitantes da cidade, 

como, por exemplo, vestiam calça jeans e utilizavam celulares e computadores. Aqueles 
                                                           
1 O prédio do antigo Museu do Índio fica localizado próximo ao estádio do Maracanã (zona norte carioca) 
e durante anos, segundo as autoridades públicas, o local tinha a promessa de se transformar em um Centro 
de Referência da Cultura Indígena. Desde 2006, alguns líderes indígenas moravam no prédio que passou a 
ser conhecido como Aldeia Maracanã e eles criticavam a falta de interesse do Poder Público de cumprir 
aquilo que havia sido prometido. No início de 2013, quando o governo do estado do Rio de Janeiro 
anunciou a intenção de derrubar o prédio para a construção do Complexo do Maracanã que receberia 
partidas da Copa do Mundo de Futebol de 2014, um grupo de indígenas se recusou a deixar o local e duas 
determinações de reintegração de posse foram cumpridas pela Polícia Militar, uma em março e outra em 
dezembro de 2013. Cf. http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-06/sem-reforma-prometida-
museu-do-indio-segue-abandonado-ao-lado-do-maracana  Acesso em 26/07/2016. 
2  O termo aculturação serviu muitas vezes para deslegitimar a identidade indígena. É como se os povos 
tivessem perdido a sua cultura original ao se relacionarem com outras culturas e sociedades.  
3 Termo utilizado por Ribamar Bessa Freire sobre a ideia de que para uma parte de nossa sociedade os 
povos indígenas estão parados no tempo. Que para ser índio, tem que viver como se estivesse no passado. 
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que defendiam a causa indígena argumentavam que os índios urbanos não tinham como 

manter seus hábitos e tradições nas grandes cidades. De acordo com os dados do IBGE, 

existe um número razoável de índios urbanos no Brasil que frequentam faculdades, que 

são escritores e que, de alguma maneira, são formadores de opinião principalmente 

quando o tema envolve a temática indígena.  

 

 Essa ideia de desqualificar os povos indígenas, comparando-os, querendo que 

tenham apenas traços primitivos pode ser considerada incoerente. Como Giovanni da 

Silva (2015) ressalta: 
Ao se imaginar que essas populações devem exibir comportamentos 
ou elementos de cultura material de tempos remotos, desconsiderando 
praticamente toda a sua trajetória histórica dos indígenas, marcada por 
resistências, fugas, capitulações, negociações e tentativas de 
extermínio. Isso tudo sem contar os grupos que se mantiveram 
isolados ou ocultos sob uma identidade não indígena, a fim de 
evitarem perseguições e poderem, assim, se reproduzir física e 
culturalmente, ainda que com grandes dificuldades (p.26). 

 

Após a repercussão sobre a possível demolição do antigo Museu do Índio, a 

entidade que organiza as Copas do Mundo, a FIFA, informou que não desejava a 

demolição do prédio e o governo estadual recuou da decisão. Apesar de mantido, o 

prédio teve que ser desocupado e seus antigos ocupantes foram dispersados.  

 

2. Motivação 

Texto 1 

“[Sérgio] Cabral afirmou que não vai voltar atrás da decisão de demolir o prédio em 

razão de obras de mobilidade no entorno do estádio do Maracanã, que está sendo 

reformado para a Copa de 2014. De acordo com o governador não há empecilhos do 

ponto de vista legal para impedir a demolição. Os índios alegam que o local no 

Maracanã, por atrair turistas, permite maior venda de artesanato. 

— Esse prédio nunca foi tombado. Os índios que estão lá não chegaram no ano de 

1500, mas sim em 2006. Lá, era um depósito de produtos vendidos por ambulantes. O 

que vamos propor é que seja construído um centro de cultura indígena no galpão da 

Quinta, para onde vai o centro de atletismo e de natação. Lá vão poder vender os 

produtos e mostrar a cultura.”  



6 
 

Fonte: http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/cabral-propoe-transferencia-de-
indios-do-maracana-para-quinta-da-bos-vista-20130116.html). Acesso em 25 de janeiro 
de 2016. 

 

Texto 2 

Depois de ver uma liminar proibir a demolição do antigo Museu do Índio, no 

Maracanã, o governo do estado sofreu uma nova derrota na Justiça neste sábado. O 

juiz federal Renato Cesar Pessanha de Souza, da 8ª Vara Federal, concedeu liminar 

beneficiando a tribo, que não poderá mais ser retirada do local. O governo e a 

Companhia Nacional do Abastecimento (Conab), atual proprietária do imóvel, ainda 

podem recorrer da decisão. 

Justiça proíbe governo do estado de demolir o Museu do Índio 

Segundo a sentença, o governo e a Conab ficam proibidos de executar “quaisquer atos 

abstratos ou concretos de retirada, expulsão, turbação ou esbulho dos índios da ‘Aldeia 

Maracanã’ situados no prédio histórico conhecido como ‘Antigo Museu do Índio'” 

Justiça garante permanência de índios da Aldeia Maracanã no Museu do Índio 

 “O prédio em questão, desde a transferência do Museu do Índio para o bairro de 

Botafogo, ficou abandonado por anos e passou a ser ocupado, a partir de novembro de 

2006, por grupo formado de várias nações indígenas que buscam, através de 

competente ação judicial, usucapir aquele imóvel, para fins de reestruturá-lo e 

transformá-lo em um centro de resgate e divulgação da cultura indígena. Sem adentrar 

em uma análise mais profunda sobre o tema, é certo que o Poder Público, a quem 

caberia conservar o imóvel, por sua importância histórica e cultural, permitiu que 

ficasse relegado ao completo abandono, ocasionando sua ocupação pelo grupo 

indígena, que hoje reivindica a área”, analisou. 

Ainda segundo o juiz Pessanha de Souza, “não se pode ignorar a importância da 

preservação desse imóvel, de grande valor histórico e cultural e que serve de abrigo às 

comunidades indígenas que dele vêm se utilizando, as quais gozam de especial proteção 

do Estado, de índole constitucional”. Ele ainda menciona o documento da Fifa, 

publicado pelo Jornal do Brasil, que atesta não ser necessária a demolição da área, 

como alega o governo do estado: 

“Há nos autos documento expedido pela FIFA atestando que referida Entidade jamais 

solicitou a demolição desse imóvel e, ao mesmo tempo, reconhecendo a importância da 

sua preservação como um patrimônio da Cidade do Rio de Janeiro”  

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/cabral-propoe-transferencia-de-indios-do-maracana-para-quinta-da-bos-vista-20130116.html
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/cabral-propoe-transferencia-de-indios-do-maracana-para-quinta-da-bos-vista-20130116.html
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/10/26/justica-proibe-governo-do-estado-de-demolir-o-museu-do-indio/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/10/18/fifa-desmente-cabral-e-afirma-que-nao-pediu-demolicao-do-museu-do-indio/
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Fonte - http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/10/27/justica-garante-permanencia-de-
indios-da-aldeia-maracana-no-museu-do-indio/ Acesso em 25 de janeiro de 2016. 

 

Texto 3 

“A retirada de forma truculenta dos índios e manifestantes que ocupavam o antigo 

Museu do Índio, pelo Batalhão de Choque da PM, recebeu ampla repercussão da mídia 

internacional. Nas redes sociais também é grande o número de pessoas condenando a 

decisão do governo. 

Após clima de muita tensão e expectativa desde as primeiras horas desta sexta-feira, a 

policia entrou, por volta das 11h50, na Aldeia Maracanã para cumprir a ordem de 

desocupação do local. Munidos de balas de borracha, bombas de efeito moral e spray 

de pimenta, eles enfrentaram a resistência de índios, ativistas e políticos e usaram da 

força para garantir a desocupação do terreno. 

O defensor público Daniel Macedo, que acompanha o caso desde o início da polêmica, 

afirmou que a invasão policial foi precipitada, e utilizou força desproporcional. 

"Estamos estudando a possibilidade de entrar com uma representação contra o 

comandante por crime de abuso de autoridade"  

A agência de notícias Reuters, da Alemanha, destacou a expulsão dos índios: "Policia 

do Rio desaloja nativos da Amazônia de palco da Copa do Mundo".  

Fonte: http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/desocupacao-do-museu-do-indio-
repercute-na-midia-mundial,05069fef1849d310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html. 
Acesso em 25 de janeiro de 2016. 

 

3. Questão para reflexão  

A Aldeia Maracanã provocou impacto de explicitar que os índios não estão apenas no 

texto da lei 11.645 de 10 de março de 20084 ou morando em áreas distantes e 

esquecidas do Brasil: O que fazem na cidade e como inseri-los na realidade atual? 

 

                                                           
4 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino 
a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/10/27/justica-garante-permanencia-de-indios-da-aldeia-maracana-no-museu-do-indio/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/10/27/justica-garante-permanencia-de-indios-da-aldeia-maracana-no-museu-do-indio/
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/desocupacao-do-museu-do-indio-repercute-na-midia-mundial,05069fef1849d310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/desocupacao-do-museu-do-indio-repercute-na-midia-mundial,05069fef1849d310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
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4. Proposta de Atividade: 

 O que é ser índio na contemporaneidade? 

Público Alvo: Estudantes de história do 3° ano e estudantes de sociologia do 1° ano.  

Faça a leitura dos trecho abaixos: 

Texto referente à entrevista da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha para o 

jornalista Freitas do jornal O Globo.  

“O grande aumento da população indígena se deu no período de 1991 a 2000. Entre 

2000 e 2010, o aumento foi proporcionalmente menor do que na população em geral. 

Só uma parcela desse crescimento pode ser atribuído a uma melhora na mortalidade 

infantil e na fertilidade. O que realmente mudou é que ser índio deixou de ser uma 

identidade da qual se tem vergonha. Índios que moram nas cidades, em Manaus por 

exemplo, passaram a se declarar como tais. E comunidades indígenas, sobretudo no 

Nordeste, reemergiram.” (CUNHA, 2015 para O GLOBO) 

 Texto referente ao censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

“Segundo o Censo 2010, do total de 896,9 mil índios, 63,8% residia na área rural e 

36,2% na área urbana. Pela primeira vez o Censo investigou a quais etnias esses 

indígenas pertencem, ou seja, a quais comunidades definidas por afinidades linguística, 

cultural e social. Foram encontradas 305 etnias, sendo a maior a Tikúna, que 

representa 6,8% da população de índios. Também foram identificadas 274 línguas 

indígenas, sendo que do total de indígenas com 5 anos ou mais de idade, 37,4% 

declaram falar uma dessas línguas.” (IBGE, 2012) 

 

Por intermédio dos termos de aculturação desenvolvido por Panoff e  Perrin,  de cultura 

congelada debatido por Ribamar Bessa e de Viagem de volta desenvolvido por João 

Pacheco Oliveira, lançamos a questão: O que é ser índio hoje? 

 

1° Aculturação: Termo criado por antropólogos anglo-saxões no final do século XIX, 

Panoff e Perrin(1979). 
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“A aculturação é o nome dado ao processo de troca entre culturas diferentes a 

partir de sua convivência, de forma que a cultura de um sofre ou exerce influência 

sobre a construção cultural do outro. 

Esse processo, porém, não deve ser confundido com outros fenômenos da 

interação entre culturas diferentes, como a assimilação cultural, processo em que um 

grupo cultural assimila ou adota costumes e hábitos de uma outra cultura em 

detrimento da sua. Nesse processo, a cultura “original” de um grupo é gradualmente 

substituída e se perde no decorrer do tempo. Embora possa ser um catalizador para 

essa assimilação, nem toda adoção de traços culturais diferentes resulta na 

substituição ou no abandono de outro aspecto cultural.”5 

 

2°: Cultura Congelada: Conceito desenvolvido pelo estudioso da temática indígena 

José Ribamar Bessa, professor da UNIRIO e UERJ. 

 “Criou-se para a maioria dos brasileiros a imagem de como deveria ser o 

índio: nu ou de tanga, no meio da floresta, de arco e flecha, como descrito por Pero 

Vaz de Caminha. Essa imagem foi “congelada”, persistindo até hoje. Qualquer 

mudança nela provoca estranhamento. Quando o índio não se enquadra nessa imagem, 

vem logo a reação: “Ah! Não é mais índio”. Para essas pessoas, o “índio autêntico” é 

o da carta de Caminha e não aquele índio de carne e osso que conosco convive, que 

está hoje no meio de nós. 

Para impedir a demarcação de terras indígenas e reforçar preconceitos, diz-se: 

“esses ai não são mais índios, já estão de calça e camisa, de óculos e relógio, e falando 

português, não são mais índios”. Cria-se uma nova categoria, desconhecida pela 

etnologia: o ex-índio! Alias, isso acontece com todos nós. O uso de jeans, tão corrente 

no Brasil, não foi inventado por nenhum brasileiro. A forma de construir em concreto 

armado também não é técnica brasileira. A tecnologia do telefone celular e do 

computador não é brasileira, enfim, toda essa parafernália que usamos – os milhares 

de itens culturais presentes no nosso cotidiano – não tem necessariamente suas raízes 

em solo brasileiro. 

Então, o brasileiro pode usar coisas produzidas por outros povos – computador, 

telefone, televisão, relógio, rádio, aparelho de som, luz elétrica, água encanada – e nem 

por isso deixa de ser brasileiro. Mas o índio, se fizer o mesmo, deixa de ser índio. Quer 

                                                           
5 Maiores informações em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/aculturacao.htm. Acessado 
em 10 de abril de 2016 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/aculturacao.htm
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dizer, nós não concedemos às culturas indígenas aquilo que queremos para a nossa: o 

direito de entrar em contato com outras culturas e de, como conseqüência, mudar.” 

(FREIRE, 2009) 

 

3°: Viagem de Volta: Conceito criado pelo antropólogo e estudioso da temática 

indígenas, João Pacheco de Oliveira. Esse conceito procura explicar a busca dos povos 

indígenas por suas raízes, pela reconstrução de suas tradições. Um movimento que 

objetiva legitimar a cultura considerada esquecida, envergonhada ou mesmo escondida. 

O que configura o recomeço para o resgate e a legitimação de identidades. 

 

No decorrer da breve explicação desses três conceitos, debateremos com os 

alunos a questão dos índios urbanos, apresentando os últimos dados do senso do IBGE, 

mostraremos aos estudantes o reaparecimento de etnias, o crescimento destas e as 

mobilidades destas para os centros urbanos. 

Outro ponto importante da atividade refere-se à questão da violência simbólica 

sofrida pelas populações indígenas e, para tanto, a utilização do desmonte da Aldeia 

Maracanã pode ser importante exemplo para discussão junto aos alunos.  A migração 

dos indígenas para a cidade não faz com que eles percam a sua condição de origem e 

este deslocamento é motivado pela busca de trabalho e/ou estudo.  Muitas vezes, a 

venda de artesanato pode ser uma importante fonte de renda para os indígenas. Por 

considerarem que os povos índios viviam foram de suas aldeias, foi preciso a criação de 

associações indígenas urbanas para a garantia e a reinvindicações de seus direito como 

índios urbanos. 

 Nesta atividade, queremos que os estudantes compreendam que os povos 

indígenas não estão apenas nas áreas afastadas do Brasil como, por exemplo, a 

Amazônia. Há índios na cidade, há índios antropólogos, advogados, médicos, 

historiadores que estão se formando nas universidades. Alguns voltam para as sua 

aldeias, porém outros permanecem nos centros urbanos. 

 Assim, acreditamos que essa atividade contribuirá na compreensão que existem 

índios urbanos e contemporâneos e que ser índio não quer dizer que você vive no 

passado ou tem uma cultura atrasada. Certamente, alguns dos estereótipos que cercam 

a temática indígena podem ser revistos com o desenvolvimento da atividade.  
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A população indígena urbana em 2010 

Fonte: IBGE; disponível em: 
http://indigenas.ibge.gov.br/images/indigenas/mapas/pop_indigena_URB_2010.pdf 
 
 

http://indigenas.ibge.gov.br/images/indigenas/mapas/pop_indigena_URB_2010.pdf
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5. Sugestão de atividades  

 A- Por que a ideia de aculturação é atualmente criticada pelos antropólogos? 

Queremos que nessa pergunta, o estudante releia os conceitos de antropologia e 
percebam que o conceito de aculturação é condenado hoje pela antropologia que 
reconhece que um povo pode entrar em contato com outros povos e assim mesmo, 
manter suas características, origem e história. 

 B- Ao observar o mapa produzido pelo Censo do IBGE de 2010, é possível 
afirmar que os povos indígenas não estão somente na Amazônia? Justifique sua 
resposta. 

Nesse exercício, esperamos que o estudante perceba que o senso comum que afirma 
afirma que só há índios na floresta é um equivoco e que percebam junto com a leitura 
que há índios urbanos. 

 C- Após a leitura dos trechos dos jornais selecionados, você concorda com a 
expulsão dos índios do antigo Museu do Índio? Justifique sua resposta. 

Nessa atividade queremos que o estudante reflita sobre a história da Aldeia Maracanã e 
sobre a violência que os povos indígenas sofreram e ainda sofrem em pleno século XXI.  

6. Articulação com o conteúdo: 

 Essa atividade poderá ser desenvolvida na disciplina de história ou sociologia e 

podendo ter importante interface com a geografia ao estabelecer um diálogo 

interdisciplinar. A problemática da Aldeia Maracanã faz parte da história 

contemporânea do Rio de Janeiro e é uma demonstração da arbitrariedade por parte das 

autoridades constituídas em relação aos índios urbanos. 

 Introduzir essa temática na sala de aula é necessário para abordar a questão dos 

problemas sociais que os índios urbanos vivenciam, assim como apresentar aos alunos 

que existem índios urbanos e que o número de índios urbanos cresce cada vez mais 

segundo os dados do IBGE. 

 A utilização dos conceitos da antropologia estabelece um diálogo para a 

disciplina de sociologia, no qual estudar minorias que fazem parte do povo brasileiro 

torna o ensino intercultural numa maior dimensão democrática. 
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8. Filmografia  

 
Vídeo aula: Índios na cidade: Aula do antropólogo do Museu Nacional professor João 

Pacheco sobre os índios na cidade. Disponível em: http://laced.etc.br/site/acervo/video-

aulas/o-estado-e-os-povos-indigenas-no-brasil/videoaula-3-indios-nas-cidades/ 

 

Índios na cidade: Um documentário de 10 minutos que fala sobre os índios urbanos é 

Índios na Cidade. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=M0mrQZ5IqB4  

 

Aldeia Maracanã: Índios em contextos urbanos: Um documentário de 10 minutos 

que apresenta os indígenas que fazem parte da Aldeia Maracana quando ainda 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n20/v8n20a16.pdf.Acessado
http://www.unieuro.edu.br/sitenovo/revistas/downloads/consilium_04_03.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/cinco_ideias_equivocadas_jose_ribamar.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/cinco_ideias_equivocadas_jose_ribamar.pdf
http://laced.etc.br/site/acervo/video-aulas/o-estado-e-os-povos-indigenas-no-brasil/videoaula-3-indios-nas-cidades/
http://laced.etc.br/site/acervo/video-aulas/o-estado-e-os-povos-indigenas-no-brasil/videoaula-3-indios-nas-cidades/
https://www.youtube.com/watch?v=M0mrQZ5IqB4
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ocupavam o museu do índio. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FoF98I-apyU 

 

Povos indígenas: Conhecer para valorizar: Esse documentário buscar quebrar a ideia 

de índio genérico e a importância de se trabalhar a temática indígena na escola e mostra 

como o livro didático precisa trabalhar de uma forma melhor a temática indígena.  

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MwMEuK-DfEw 

 

9.  Questões correlatas para futuros debates 

 

 Na atualidade, o desafio enfrentado pelos povos indígenas referente a questão da terra e 

o reconhecimento deles como povos originários do Brasil.  

A reflexão sobre as relações conturbadas entre a Igreja católica e os povos indígenas 

tendo uma importante referência, por ocasião da visita do Papa Francisco ao México e a 

menção do pontífice em seu discurso ao pedir perdão pelo abuso contra suas terras e sua 

cultura. Sugestão de link para uma reportagem: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/15/internacional/1455564260_371958.html?id_e

xterno_rsoc=FB_CM) 

A instalação da hidrelétrica de Belo Monte e o desrespeito a diversos tratados 

internacionais e nacionais nos quais os povos indígenas foram ignorados apesar de 

serem os ocupantes originários do local.  

Esse gif que circulou pelas mídias sociais apresenta a eliminação dos povos indígenas 

ao longo do século XVIII e XIX nos Estados Unidos.  Para acessar o link: 

http://www.alternet.org/files/story_images/native-american-land___0.gif 

O Instituto Sócio- Ambiental (ISA) possui um site que disponibiliza várias informações 

sobre os povos indígenas como importante fonte de consulta sobre a temática indígena 

para crianças e adolescentes: http://mirim.socioambiental.org/ 

O grupo de rappers indígenas Bro Mcs  formados por 4 indígenas da etnia Guarani 

Kaiowá denunciam os problemas enfrentados em sua reserva no Mato Grosso através da 

música. 

https://www.youtube.com/watch?v=FoF98I-apyU
https://www.youtube.com/watch?v=MwMEuK-DfEw
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/15/internacional/1455564260_371958.html?id_externo_rsoc=FB_CM
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/15/internacional/1455564260_371958.html?id_externo_rsoc=FB_CM
http://www.alternet.org/files/story_images/native-american-land___0.gif
http://mirim.socioambiental.org/


15 
 

http://entretenimento.uol.com.br/noticias/efe/2013/12/17/grupo-de-rap-indigena-do-

mato-grosso-do-sul-expoe-problemas-da-aldeia.htm 

 

 

 

 

 

 

Segunda Atividade - A temática indígena nos primórdios da América 
portuguesa: uma reflexão acerca do desafio para o cumprimento da lei 

nº 11.645/08 
 

Introdução 

Inicialmente os alunos devem refletir sobre o uso generalizado do termo índios 

sem que, muitas vezes da devida reflexão seja feita sobre sua utilização.  Nos 

primórdios da América portuguesa, a palavra índio era empregada pelos colonizadores 

para designar as mais diversas etnias, grupos e culturas nativas.  

 Assim, é preciso problematizar que o termo índio tenta sem sucesso englobar 

centenas de nações independentes, que falam línguas diferentes, que possuem  culturas e  

modos de vida diferenciados. Como Ribamar Bessa (2010) afirma que cada etnia tem a 

sua história própria, sua organização social, seus costumes e suas habilidades próprias. 

Desta forma, o objetivo da atividade é apresentar uma reflexão acerca dos povos 

indígenas a partir dos programas curriculares em atendimento a lei nº 11.645 de 10 de 

março de 2008 que estabelece as diretrizes e base da educação nacional para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena. Na condição de professora da rede estadual do Rio de 

Janeiro, esta atividade pedagógica apresenta possibilidades da inserção da temática 

indígena dentro do contexto histórico estipulado para aquele ano escolar. 
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Ao lecionar a disciplina de história para o primeiro ano do Ensino Médio, em 

2015, de 2015 em algumas escolas estaduais do Rio de Janeiro,6 procurei inserir a 

temática indígena na programação estabelecida, isto é, o período pré-colonial e colonial 

da história do Brasil como tradicionalmente é identificado. Como professora da rede 

estadual do Rio de Janeiro tenho que atender as exigências dos conteúdos curriculares 

do Programa do Currículo Mínimo7 da rede. 

O conteúdo do 4° Bimestre é extremamente extenso e pretende dar conta da 

história do Brasil colonial tendo assuntos diversos como, por exemplo, a escravidão, o 

tráfico de escravos, a atuação dos bandeirantes, a existência dos senhores de engenho e 

o estabelecimento dos engenhos de açúcar no nordeste. Diante da extensão de conteúdo 

programática com uma carga horária semanal de dois tempos com cinquenta minutos, o 

professor pode comumente silenciar-se acerca da temática indígena naquele contexto 

histórico. Todavia, a obrigatoriedade do cumprimento da lei nº 11.645/08 de certa forma 

trouxe a temática indígena para a cena principal e os professores se depararam com a 

exigência de trabalhar aquele determinado conteúdo programático. Aqui vale uma 

observação. Apesar de uma lei ser uma regra escrita que emana da autoridade soberana 

do presidente da República e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a 

ela sob pena de sanções, a aprovação da lei nº 11.645/08 pode ser compreendida como 

um importante passo para o devido reconhecimento da contribuição indígena na 

formação do Brasil. Estamos convencidos que a implementação em nível nacional desta 

lei ainda é lenta e marcada pela descontinuidade das políticas públicas de inclusão, mas 

esta é a etapa em que estamos e devemos aproveitar os espaços escolares existentes. 

Frequentemente, na formação colonial brasileira, os povos originários da 

América portuguesa ainda não têm seu devido lugar para a compreensão daquele 

processo histórico marcado pela conquista e colonização do território brasileiro.  

                                                           
6 Em 2015 eu lecionava história no Ciep 205 Frei Agostinho Fincias e Colégio Estadual João Alfredo, 
ambas na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, assumi outra matrícula na secretária de educação do 
estado do Rio de Janeiro (SEEDUC) e a partir do mês de junho, comecei a lecionar também no Colégio 
Estadual Ricarda Leon, Colégio Estadual Jardim Glaucia, ambos no município de Belford Roxo e 
também no Colégio Estadual Caetano Belloni em São João de Meriti. Dessa forma, a inserção dessa 
temática aconteceu nas seguintes instituições: Ciep 205 Frei Agostinho Fincias, C.E. Ricarda Leon e C.E. 
Caetano Belloni. 
7 A SEEDUC possui um documento denominado Currículo Mínimo no qual todas as escolas estaduais 
devem seguir, nele há os conteúdos curriculares e as competências que o professor deve inserir para a 
construção do aprendizado dos estudantes. Esse currículo mínimo é dividido por disciplinas escolares e 
está de acordo com os Parâmetros Nacionais de Educação - PCNS. Cada disciplina possui o currículo 
mínimo para usar como referência dos conteúdos que devem ser compreendidos pelos estudantes. 
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Apesar do imenso desequilíbrio entre o armamento e técnicas militares, a 

Confederação dos Tamoios é um exemplo que conseguiu aterrorizar os portugueses da 

capitania de São Vicente em meados do século XVI. 

 As desvantagens em relação ao armamento eram uma realidade, mas a união 

dos povos indígenas na aliança contra os portugueses foi uma importante estratégia  de 

luta. Quanto mais índios que negavam o Estado Português, um batalhão numeroso se 

formava. E esses homens que eram comparados muitas vezes a animais, poderiam 

combater os portugueses e libertar seus familiares e aliados. 

A Confederação dos Tamoios é uma possível forma de contribuir para a 

percepção diferenciada da participação dos povos indígenas no processo de colonização 

da América portuguesa. Este embate é marcado pela resistência, por demonstrações de 

lealdade, por atos de traição, pelas ações de liberdade e tudo isso marcado pela 

existência da escravidão que perdurou até o século XIX na história do Brasil.  

 

2. Motivação 
 

A apresentação do trecho final do poema O Último Tamoio e, também, o quadro 

que recebe o mesmo título: 

 

“Poucos lhe restam da guerreira tribu, 
Que livre aqui nasceo, e morreu livre. 
[...] 
Rapido após como um possesso toma 
O cadaver da esposa, ao hombro o lança, 
Empunha a herculea maça e feroz brada: 
“Tamoyo sou, Tamoyo morrer quero, 
E livre morrerei. Comigo morra 
O ultimo Tamoyo; e nenhum fique 
Para escravo do Luso, a nenhum d’elles 
Darei a gloria de tirar-me a vida”. 
Rapido e cego, meneando a maça, 
Foi abrindo uma estrada de cadav’res 
Por entre o inimigo, e ao mar lançou-se! 
[...] 
Viram nas ondas fluctuar dous corpos 
Que o mar na enchente arremessára ás praias. 
De Aimbire e de Iguassú os corpos eram! 
Vio-os Anchieta com chorosos olhos; 
Para a terra os tirou; e n’essa praia 
Que inda depois de mortos abraçavam, 
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Sepultura lhes deo, p’ra sempre unidos!” (MAGALHÃES, 1864: 238-239) 

 

 
 

3. Proposta da atividade  

 
A atividade proposta tem como foco de análise das populações indígenas, seu 

modo de vida e a resistência dos indígenas da região sudeste à escravidão com destaque 

para a Confederação dos Tamoios. 

No primeiro momento da aula, num bate-papo inicial será perguntado aos alunos 

quais conhecimentos eles possuem sobre a participação indígena no processo de 

formação da América portuguesa. A ideia é realizar uma tempestade de ideias 

(brainstorming) com os estudantes, que eles comentem sobre o que entendem sobre os 

povos indígenas, sobre como era o modo de vida deles, quais são os povos que eles já 

ouviram falar, o que eles conhecem sobre as resistências, se eles já escutaram algo 

relacionado à Confederação dos Tamoios. 

  

1. Sugestões de algumas questões para serem apresentadas ao grupo:  

 

1. Quais eram as populações indígenas que viviam na América portuguesa na época da 

Conquista? 
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2. Como era o modo de vida dessas populações indígenas? Onde elas estavam 

localizadas? 

3. Vocês conhecem as formas de resistências dos indígenas no período colonial? 

4. Vocês têm algum conhecimento sobre a Confederação dos Tamoios? 

 

Depois apresentaremos aos estudantes, os povos indígenas que ocupavam o 

território brasileiro. A diversidade de povos que habitam o Brasil era extensa, vamos 

dialogar sobre os hábitos desses povos, as diferenças linguísticas, as regiões que 

ocupavam. Posteriormente, apresentaremos as alianças desses povos com os 

portugueses, outros com os franceses. A ideia é que os alunos percebam que os povos 

indígenas possuem diferenças culturais, linguísticas dentre outras.  

 

2. A presença dos indígenas no litoral brasileiro no período da colonização: 

 

Potiguaras: Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba: Foram aliados dos 

franceses. 

Caetés: Do Rio Paraíba até o Rio São Francisco. Parte desta população foi extinta na 

fundação de Pernambuco. 

Tupinambás: Ocupavam o Pará, Maranhão, região do Rio São Francisco até as 

proximidades com o rio das contas no atual da Bahia. 

Tupiniquins: Do atual Rio das Contas ao atual Espirito Santo. 

Goitacases: Do litoral do Espirito Santo até o rio Paraíba do Sul. Combateram os 

lusitanos. 

Tamoios: No estado do Rio de Janeiro, do cabo de São Tomé até Angra dos Reis. 

Foram aliados dos franceses. 

Goianases: De Angra dos Reis até a ilha de Cananeia. Ofereceram resistência aos 

europeus. 

Carijós: Do litoral dos Goianases à Ilha de Santa Catarina. 

 

3. Os povos que habitavam a região que hoje é o território do estado do Rio de 

Janeiro falavam diferentes línguas8 .  

 

                                                           
8 Retirado do Livro de Ribamar Bessa, para saber mais informações sobre esses povos. 
http://www.taquiprati.com.br/arquivos/pdf/Aldeamentos2aedicao.pdf 
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Na família linguista do Tupi: 

Tupinambá: De Cabo Frio à Angra dos Reis. 

Temiminó: Região da Baía de Guanabara 

Tupinikin: Litoral Norte Fluminense 

Ararape: Vale do Paraíba do Sul 

Maromomi: Viviam na antiga Missão de São Barnabé 

 

Na família linguista Puri do tronco Macro Jê 

Puri: Vale do Itabapoana, Médio Paraíba, Serra da Mantiqueia. 

Coroado: Ramificações da Serra do Mar. 

Caropó: Rio Pomba e na margem sul do Alto Paraíba. 

Goitacá: Nas planícies e restingas do norte Fluminense. 

Guaru: Serra dos órgãos e nas margens dos rios Muriaé, Paraíba e Piabanha. 

Pitá: Rio Bonito. 

Xumeto: Serra da Mantiqueira 

Bocayú: Rio Preto ao Rio Pomba 

Bacunin: Rio Preto até Valença. 

Sacaru: Vale do Médio Paraíba 

Caxiné: Rio Preto e Paraíba 

 

Na família Botocudo do troco Macro Jê: 

Botocudo, Aimoré ou Batachoa, nos vales do rio Itapaboana, e também na região do rio 

Macacu. 

 

Na família Maracalí do tronco Macro Jê: 

Maxacalí: Área do rio Carangola, na fronteira do Rio de Janeiro, Espirito Santo e Minas 

Gerais. 

 

 Todos esses povos desenvolveram práticas sociais, trabalhando, narrando e 

cantando. Com suas línguas classificavam o mundo, nomeando lagos, plantas, flores e 

animais. 

No seguinte momento, apresentaremos alguns dos indivíduos que se tornaram 

lideranças da Confederação dos Tamoios, junto com o quadro histórico denominado o 
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Último Tamoio de Rodolfo Amoedo e a poesia de Gonçalves Magalhães que foram 

apresentados na motivação da aula. 

Os índios que lutaram na Confederação e tiveram um grande destaque foram: 

Aimberê, Cunhambebe, Jagonharo, Parabuçu, Araraí, Coaquira. Acreditamos que os 

alunos irão desconhecer sobre esses personagens históricos, assim como deve existir 

certo estranhamento por parte deles em relação às denominações indígenas.  

Porém é importante refletir com os estudantes a importância desses homens na 

luta pela a autonomia dos povos indígenas, a motivação de sua eliminação por seus 

opositores e o fato de estarem condenados ao esquecimento quase que total na história 

do Brasil.  

Trabalharemos com o auxílio da poesia e com a imagem, relacionando-as entre 

si. Acreditamos na necessidade da leitura da poesia com os estudantes, devido à 

gramatica do século XIX, explicando para eles as palavras utilizadas no poema.  

Após a leitura, analisaremos a imagem e tentaremos associa-la com a poesia. 

Defendemos que A Confederação dos Tamoios foi um evento importante da história do 

Rio de Janeiro e ela não deveria ser ignorada. 

A metodologia da aula expositiva, junto ao diálogo com os alunos visa à 

construção do conhecimento de forma democrática e participativa. No início, os alunos 

estranharam esses fatos desconhecidos, tendo em vista que muitos nunca ouviram falar 

sobre uma guerra entre índios e portugueses do litoral carioca ao sertão paulista. 

Assim, os alunos podem criar um diferencial significativo sobre os povos 

indígenas, compreendendo que não foram objetos da história, mas  sim sujeitos que 

atuaram, lutaram, resistiram e negociaram nas diferentes conjunturas históricas.  

Há outros eventos no período colonial, no qual os povos indígenas resistiram 

como a Guerra Guaranítica que foi a resistência indígena e jesuítica ao Tratado de 

Madri, assim como a Guerra dos Bárbaros que ocorreu no interior do nordeste devido à 

expansão dos colonos para o interior. A Guerra de Itapuã no qual os tupinambás foram 

dizimados, a Guerra Paraguaçu na Bahia.  Houve também a Guerra do Recôncavo no 

interior da Bahia e a Guerra do Açu na região de Pernambuco, Piauí e Paraíba.  

Como John Monteiro afirma em Negros da Terra (1994): 
A União de vários grupos muito diferentes demonstra a resistência dos 
povos indígenas e a sua capacidade de reunir esforços se comprova 
pela longa duração da guerra dos bárbaros que provocou muitas baixas 
nos povoados luso-brasileiros e gastos na manutenção das tropas. 
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Assim percebemos que houve vários conflitos no Brasil colonial de resistência 

dos povos indígenas de suas terras, cultura e do seu modo de viver muito diferente do 

europeu.  

 

4. Articulação com o conteúdo 

 

O contexto da Confederação dos Tamoios esta dentro do primeiro século de 

ocupação e expansão portuguesa no Brasil. Podemos articular esse conteúdo a ocupação 

territorial em São Paulo, assim como a busca dos bandeirantes por indígenas e metais 

preciosos. Também podemos relacionar as guerras justas, mecanismo utilizado por 

portugueses para capturarem e escravizar os indígenas.  

Além é claro de falar do papel dos jesuítas nos acordo de paz com os 

confederados, relacionando assim o papel fundamental que os missionários tiveram na 

conquista dos povos indígenas, mostrando o papel essencial que as missões jesuíticas 

tiveram. 

Desta forma, a introdução da Confederação dos Tamoios nos conteúdos a serem 

lecionados, viabiliza a história do Brasil mais plural, articulando a história dos vencidos 

a dos vencedores e desenvolvendo um ensino mais dinâmico e igualitário. 

Além disso, a comparação do conflito com outros ocorridos no território 

brasileiro, mostra que houve resistência a ocupação portuguesa, assim como a 

escravidão, apresentando os povos originários como atuantes e protagonistas no 

processo da colonização. 

 

5. Proposta de Atividades: 

 
 A- Os alunos poderão realizar uma pesquisa sobre a Confederação dos Tamoios, 

buscando responder na pesquisa os seguintes itens: 

O que foi? 

Como atuaram? 

Qual foi a sua consequência? 

E no final, produzir um texto informativo sobre a Confederação dos Tamoios e a sua 

importância para a história da cidade do Rio de Janeiro.  
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 B- O professor poderá apresentar as diversas etnias dos povos indígenas para os 

estudantes e solicitar aos estudantes que em dupla produzam uma pesquisa sobre uma 

determinada etnia, contando a sua origem, onde estão localizados, sua língua, seus 

hábitos culturais, suas características econômicas e sociais e assim, organizar um 

seminário com os estudantes para que no final, a turma conheça diferentes etnias 

indígenas e compreendam suas diferenças, assim como similaridades entre os povos. 

 

Lista das atuais etnias existentes no Brasil  segundo o  Instituto Socioambiental – ISA: 

Aikanã, Aikewara, Akuntsu, Amanay, Amondawa, Anacé, Anambé, Aparai, Apiaká, 

Apinayé. Apurinã, Aranã, Arapaso, Arapium, Arara, Arara da Volta Grande do Xingu, 

Arara do Rio Amônia, Arara do Rio Branco, Arara Shawãdawa, Araweté, Arikapú, 

Aruá, Ashaninka ,Asurini do Tocantins, Asurini do Xingu, Atikum, Avá-Canoeiro, 

Aweti, Bakairi, Banawá, Baniwa, Bará, Barasana, Baré, Borari, Bororo, Canela 

Apanyekrá ,Canela Ramkokamekrá, Chamacoco, Charrua. Chiquitano, Cinta larga, 

Coripaco, Deni, Desana, Djeoromitxí, Dow, Enawenê-nawê, Etnias do Rio Negro, 

Fulni-ô, Galibi do Oiapoque, Galibi-Marworno, Gavião Kykatejê, Gavião Parkatêjê, 

Gavião Pykopjê, Guajá, Guajajara, Guarani, Guarani Kaiowá, Guarani Mbya, Guarani 

Ñandeva, Guató, Hixkaryana, Hupda, Ikolen, Ikpeng, Ingarikó, Iranxe Manoki, 

Jamamadi, Jarawara, Javaé, Jenipapo-Kanindé, Jiahui, Jiripancó, Juma, Ka'apor, 

Kadiwéu, Kaiabi, Kaimbé, Kaingang, Kaixana ,Kalabaça, Kalankó, Kalapalo, 

Kamaiurá, Kamba, Kambeba, Kambiwá, Kanamari, Kanindé, Kanoê, Kantaruré, 

Kapinawa, Karajá, Karajá do Norte, Karapanã, Karapotó, Karipuna de Rondônia, 

Karipuna do Amapá, Kariri, Kariri-Xokó, Karitiana, Karo, Karuazu, Kassupá, 

Katuenayana, Katukina do Rio Biá, Katukina Pano, Kaxarari, Kaxinawá, Kaxixó, 

Kaxuyana, Kayapó, Kayapó Xikrin, Kinikinau, Kiriri, Kisêdjê, Koiupanká, Kokama, 

Korubo, Kotiria, Krahô, Krahô-Kanela, Krenak, Krenyê, Krikatí, Kubeo, Kuikuro 

Kujubim, Kulina, Kulina Pano, Kuntanawa, Kuruaya, Kwazá, Macuxi, Makuna, 

Makurap, Manchineri, Maraguá, Marubo, Matipu, Matis, Matsés, Maxakali, Mehinako, 

Menky Manoki, Migueleno, Miranha, Mirity-tapuya, Munduruku, Mura, Nadöb, 

Nahukuá, Nambikwara, Naruvotu, Nawa, Nukini, Ofaié, Oro Win, Palikur, Panará, 

Pankaiuká, Pankará, Pankararé, Pankararu, Pankaru, Parakanã, Paresí, Parintintin, 

Patamona, Pataxó, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Paumari, Payayá, Pipipã, Pira-tapuya, Pirahã 

Pitaguary, Potiguara, Puri, Puruborá, Puyanawa, Rikbaktsa, Sakurabia, Sapará, Sateré 

Mawé, Shanenawa, Siriano, Surui Paiter, Tabajara, Tapayuna, Tapeba, Tapirapé, 
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Tapuio, Tariana, Taurepang, Tembé, Tenharim, Terena, Ticuna, Timbira, Tingui Botó, 

Tiriyó, Torá, Tremembé, Truká, Trumai, Tsohom-dyapa, Tukano. Tumbalalá, 

Tunayana, Tupari, Tupinambá, Tupiniquim, Turiwara, Tuxá, Tuyuka, Umutina, Uru-

Eu-Wau-Wau, Waimiri Atroari, Waiwai, Wajãpi, Wajuru, Wapichana, Warekena, 

Wari', Wassu, Wauja, Wayana, Witoto, Xakriabá, Xavante, Xerente, Xetá, Xingu, 

Xipaya, Xokleng, Xokó, Xukuru, Xukuru-Kariri, Yaminawá, Yanomami, Yawalapiti 

,Yawanawá, Ye'kuana, Yudja, Yuhupde, Zo'é, Zoró, Zuruahã. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

6. Mapas do Brasil Colônia que poderão auxiliar o professor no 

preparo de suas atividades: 
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Amor e Fúria. A primeira parte do filme Uma história de Amor e Fúria mostra a 

resistência dos tupinambás a escravização e ocupação territorial por parte dos 

portugueses. Vale lembrar que esse filme é uma obra ficcional, baseado nos registros 

históricos. 

 

Diálogos sem fronteira Os estudos sobre os indígenas no Brasil John Monteiro: 

Entrevista com o falecido historiador John Monteiro sobre a pesquisa com fontes sobre 

os indígenas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YfvwSxFaFXM  

 

Nações indígenas- Manuela Carneiro da Cunha – Entrevista ao canal Futura. 

Entrevista da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha sobre a importância dos 

indígenas e de seus direitos para o país. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mTlcoJv8kwM  

 

8. Questão para futuros debates:  
 

A Confederação dos Tamoios foi uma disputa muito importante na História do 

Brasil no período colonial, essa guerra foi apagada e esquecida dos principais conteúdos 

escolares. A proposta desse item é de buscar com os alunos, outros eventos e guerras 

que foram marcos importantes que deviam ser debatidos com os estudantes e sendo 

marginalizados dos conteúdos didáticos de história. Dessa forma, sugerimos alguns 

embates nos diferentes contextos históricos: Guerra do Contestado, a Cabanagem, a 

Revolta de Beckman, a Revolta do Malês e o Cangaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YfvwSxFaFXM
https://www.youtube.com/watch?v=mTlcoJv8kwM
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Terceira Atividade Pedagógica: Os povos indígenas pelos relatos de 
viajantes e religiosos na América portuguesa: fontes históricas em 

debate 
1. Introdução:  

 
O objetivo desta atividade é interpretar e compreender as fontes históricas dos 

séculos XVI e XVII referente à percepção dos colonizadores em relação aos povos 

indígenas. Por intermédio de registros diversos, pretendemos compreender como os 

povos indígenas eram percebidos e descritos por visitantes, missionários e estudiosos 

que chegaram à América portuguesa. É importante destacar que as fontes históricas 

trabalhadas foram produzidas pelos europeus sobre as populações indígenas e a sua 

contextualização e problematização são fundamentais para o oficio do historiador. 

A multiplicidade do material, os documentos oficiais, as cartas e os relatos com 

destaque para a produção dos jesuítas, refletem o pensamento desses homens, 

estudiosos, que frequentaram as mais distintas universidades europeias que vieram para 

a América Portuguesa para salvarem as almas dos indígenas. O preconceito que estes 

tinham com os povos nativos era expressivo e pode ser percebido com a maneira como 

se referiam a eles, isto é, povos bárbaros não tinham lei, nem fé e nem rei. 

 

 Como Mariana Dantas (2015) afirma: 
É importante pesquisarmos quem foi o seu autor e que interesse 
possuía ao descrever aquele documento. Ao fazermos isso, podemos 
verificar se era proprietário de engenhos de açúcar, fazenda de gado 
ou de algodão, se tinha interesse nas terras das aldeias e quais eram os 
seus aliados, o que nos ajuda a compreender as questões locais que os 
envolviam. 

 
  Diante do fragmento selecionado, neste sentido, os relatos de cronistas e 

viajantes são importantes fontes históricas para a compreensão deste delicado contato 

entre colonizadores e os povos originários da América Portuguesa. 

   

2. Motivação  

 
Os recursos utilizados para essa atividade são pequenos fragmentos de relatos de 

viajantes e missionários que descreveram situações vividas por eles na América 

portuguesa. O professor poderá escolher qual opção de registro pretende utilizar, até 
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podendo mesclá-los. Nos séculos iniciais da colonização, a tensão no contato entre os 

povos indígenas com os viajantes e missionários merece ser analisado, pois é uma 

importante demonstração do choque cultural que esta convivência produzia desde os 

seus primórdios. 

Como era a forma como os povos indígenas eram tratados pelos europeus? 

Percebidos como seres humanos, animais, incivilizados, conhecedores de técnicas de 

navegação e botânica? Vamos fazer um pequeno mergulho nos séculos XVI e XVII na 

América portuguesa. 

Nos relatos dos viajantes9 de André Thevet, Jean de Lery, Hans Staden e dos 

missionários José de Anchieta e Manoel Nobrega, aparecem frequentemente nos livros 

didáticos ou nas diferentes mídias sobre o contato entre diferentes povos. 

Diante da familiaridade com essas fontes, propomos uma atividade para a sala de 

aula. Aproveito para compartilhar que como professora da rede pública estadual do Rio 

de Janeiro tive a oportunidade de aplicá-la com os meus alunos. Alguns fragmentos de 

crônicas e relatos: 

 

1. Piloto Anônimo Relação da viagem de Pedro Álvares Cabral • Fragmento: 
 

 “[...] que povos eram aqueles, [...] acharam uma gente parda, bem-disposta, com 

cabelos compridos; andavam todos nus sem vergonha alguma, e cada um deles 

trazia seu arco com frechas, como quem estava ali para defender aquele rio; não 

havia ninguém na armada que entendesse a sua linguagem. 

[...] As suas casas são de madeiras, cobertas de folhas e ramos de árvores, com 

muitas colunas de pau pelo meio e entre elas e as paredes pregam redes de algodão, 

nas quais pode estar um homem, e de [baixo] cada uma destas redes fazem um fogo, 

de modo que numa só casa pode haver quarenta ou cinquenta leitos armados com 

teares. Nesta terra não vimos ferro nem outro algum metal e cortam as madeiras 

com uma pedra; tem muitas árvores de diversas castas, especialmente papagaios de 

muitas cores e entre eles alguns do tamanho de galinhas e outros pássaros muito 

belos, das penas dos quais fazem os chapéus e barretes de que usam. A terra é muito 

abundante de árvores e de aguas, milho, inhame e algodão [...] os homens usam de 

                                                           
9 Os relatos utilizados foram retirados do livro Cronistas do descobrimento, organizado por Antonio 
Carlos Olivieri e Marco Antonio Villa. 
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redes e são grandes pescadores.” [Extraídos do I e do II capítulo Relação da viagem 

de Pedro Álvares Cabral] (VILLA & OLIVIERI(orgs), 2012, p. 37,38 e 39) 

 

2.  Pero Vaz de Caminha Carta de Achamento do Brasil • Fragmento 

 “Entre todos que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve 

sempre à missa e a quem deram um pano com que se cobrisse. Puseram-lho a redor 

de si. Porém, ao assentar, não fazia grande memória de o estender bem, para se 

cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal, que a de Adão não seria maior, 

quanto a vergonha.” [Extraído da IV parte da Carta de Achamento do Brasil]( op. cit. 

p. 32/33) 

 

3. Manuel da Nóbrega Carta e diálogo sobre a convenção do gentio • Fragmento  

“Desta maneira ir-lhes-ei ensinando as orações e doutrinando-os na Fé até serem 

hábeis para o batismo. […] dizem que querem ser como nós, senão que não têm com 

que se cubram como nós, e este só inconveniente têm. Se ouvem tanger a missa, já 

acodem e quando nos veem fazer, tudo fazem, assentam-se de giolos (forma arcaica 

de joelho) , batem nos peitos, levantam as mãos ao céu e já um dos principais deles 

aprende a ler e toma lição cada dia com grande cuidado e em dois dias soube o A, 

B, C todo , e o ensinamos a benzer, tomando tudo com grandes desejos. Diz que quer 

ser cristão e não comer carne humana , nem ter mais de uma mulher e outras 

cousas,  somente que há de ir a guerra, e os que cativar, vende-los e servir-se deles, 

porque estes desta guerra sempre têm guerra com outros e assim andam todos em 

discórdia, comem-se uns a outros, digo os contrários. É gente que nenhum 

conhecimento tem de Deus.[…]”. [Extraído da Carta ao padre mestre Simão 

Rodrigues de Azevedo] (op. cit. p. 58/59) 

 

 

4. André Thevet - As singularidades da França Antártica • Fragmento  

“[…] Dissemos que essa pobre gente vive sem religião e sem lei, o que é verdadeiro. 

Na realidade, não há criatura dotada de razão que seja tão cega a ponto de olhando 

para a ordem do céu, da terra, do sol e da lua, ou para o mar e as coisas que se 

criam todos os dias, deixar de considerar que tudo isso foi feito pela mão de algum 

grande artífice que não o homem. Por isso, não há nação tão bárbara. [...] os nossos 
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selvagens fazem menção a um grande senhor, que na língua deles se chama Tupã e 

que, morando no céu, faz chover e trovejar. Mas não têm eles maneira nem hora de 

orar a esse Deus ou de cultivá-lo, assim como tão pouco há lugar próprio para 

isso.” [Extraído do capítulo XXVIII – Da religião dos americanos] ( op. cit. p. 71/72) 

 

 

5.  Jean de Léry - Viagem à terra do Brasil • Fragmento 

 “Quanto à organização social de nossos selvagens, é coisa quase incrível- e dizê-la 

envergonhará aqueles que têm leis divinas e humanas- que apesar de serem 

conduzidos apenas pelo seu natural, ainda que um tanto degenerado, eles se deem 

tão bem e vivam em tanta paz uns com os outros. Mas com isso me refiro a cada 

nação em si ou às nações que sejam aliadas, pois quanto aos inimigos, já vimos em 

outra ocasião o tratamento terrível que lhe dispensam. [...] Não poderíamos ter sido 

mais bem recebidos do que fomos por aqueles selvagens. Pois estes, depois de nos 

ouvirem contar os males por que passáramos e os perigos a que nos expuséramos, 

[…], vendo-nos naquele estado, tomaram-se de tão grande piedade que as recepções 

hipócritas daqueles que por aqui consolam os aflitos dizendo coisas da boca para 

fora nada são diante da humanidade daquela gente, que apesar disso chamamos 

bárbaros.”  [Extraído do capítulo XVIII] ( op. cit. p. 85) 

 

 

6. Hans Staden- Viagem ao Brasil • Fragmento 10 

“Ao chegarmos perto das moradas vimos que era uma aldeia com sete casas e se 

chamava Ubatuba. […] ali perto estavam as suas mulheres numa plantação de 

raízes, a que chamavam mandioca. […] arrancavam destas raízes, e fui obrigado 

então a gritar-lhes na sua língua Ayú ichebe enê remiurama , isto é: Eu, vossa 

comida, cheguei’.” [...] Quando trazem para casa os seus inimigos, as mulheres e as 

crianças os esbofeteiam. Enfeitam-nos depois com penas pardas, cortam-lhes as 

sobrancelhas, dançam em roda deles, amarrando-os bem, para que não fujam. Dão-

lhes uma mulher para os guardar e também ter relações com ele. Se ela concebe, 

educam a criança até ficar grande; e depois, quando melhor lhes parece, matam-na 

                                                           
10  Muitos estudiosos afirmam que o relato de Hans Staden é fantasioso, que ele teria exagerado bastante 
na publicação de seu livro. 



34 
 

a esta e devoram. Fornecem aos prisioneiros boa comida. [...] “[Extraído do capítulo 

XXI e XXVIII] ]( op. cit. p.98/99) 

 

 

7. José de Anchieta - Carta ao Padre Geral, 1/6/1650• Fragmento  

“Há tão poucas coisas dignas de se escrever, que não sei que escreva, porque, se 

escrever a Vossa Paternidade que haja muitos dos Brasis convertidos, enganar-se-á 

a sua esperança, porque os adultos a quem os maus costumes de seus pais têm 

convertido em natureza, cerram os ouvidos para não ouvir a palavra de salvação e 

converterse ao verdadeiro culto de Deus, não obstante que continuamente 

trabalhamos pelos trazer à Fé [...]. Quanto aos índios do sertão, muitas vezes 

estamos em guerra com eles, e suas ameaças sempre padecemos: mataram há 

poucos dias a alguns portugueses que vinham do Paraguai, ficando ensoberbecidos 

com esta maldade, ameaçando-nos com a morte. Também os inimigos com contínuos 

assaltos que dão nos lugares, destroem os mantimentos, e levam a muitos cativos. 

[...]” [Extraído da Carta ao Padre Geral, de São Vicente, em 1° de junho de 1560] ( 

op. cit. p. 123) 

 

8. Fernão Cardim - Tratados da terra e gente do Brasil • Fragmento 

 “Mandioca – O mantimento ordinário desta terra que serve de pão se chama 

mandioca, e são umas raízes como de cenouras, ainda que mais grossas e 

compridas. Estas deitam umas varas, ou ramos, e crescem até altura de quinze 

palmos. […] tirado o homem, todo o animal se perde por ela crua, e a todos 

engorda, e cria grandemente, […]. Destas raízes espremidas e raladas se faz farinha 

que se come; […] Este Brasil já é outro Portugal, e não falando do clima que é 

muito mais temperado, e sadio, sem calmas grandes, nem frios, e donde os homens 

vivem muito com poucas doenças, como de cólica, fígado, cabeça, peitos, sarna, nem 

outras enfermidades de Portugal; nem falando do mar que tem muito pescado; nem 

de outras comodidades muitas que os homens têm para viverem, e passarem a vida, 

ainda que as comodidades das casas não são muitas por serem as mais delas de 

taipa, e palha, ainda que já se vão fazendo edifícios de pedra e cal, e telha; nem as 

comodidades para o vestido não são muitas, por a terra não dar outro pano mais 

que de algodão” [Extraído dos trechos Das ervas que são fruto e se comem e Dos 
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animais, árvores, ervas que vieram de Portugal e se dão no Brasil] ( op. cit. p. 

147/148) 

 

 

9.  Gabriel Soares de Sousa- Tratado descritivo do Brasil em 1587 • Fragmento  

“Ainda que os tupinambás se dividiram em bandos, e se inimizaram uns com os 

outros, todos falam uma língua que é quase geral pela costa do Brasil, e todos têm 

uns costumes em seu modo de viver e gentilidades( a religião dos gentios, 

paganismo.) os quais não adoram nenhuma coisa, nem têm nenhum conhecimento da 

verdade, nem sabem mais que há morrer e viver; e qualquer coisa que lhes digam, se 

lhes mete na cabeça, e são mais bárbaros que quantas criaturas Deus criou. 

[...]faltam-lhes três letras das do ABC, que são F, L, R [...]porque, se não têm F, é 

porque não têm fé em nenhuma coisa que adorem; […]. E se não têm L na sua 

pronunciação, é porque não têm lei alguma que guardar, nem preceitos para 

governarem; […]. E se não têm a letra R […] é porque não têm rei que os reja.” 

[Extraído do capítulo CL Em que se declara o modo e a linguagem dos tupinambás] 

(op. cit. p.156) 

 

3. Proposta de atividade 

 
Essa atividade deverá ser desenvolvida com os alunos do 1° ano do ensino 

médio, na disciplina de história. Vale destacar ao aluno que os relatos acima são muito 

diferentes. 

Sabemos que a escrita do período XVI poderá ocasionar estranhamento e 

dificuldade com os estudantes. Tendo em vista isto, consideramos importante que o 

professor oriente a atividade aos alunos, lendo os determinados trechos escolhidos por 

ele, assim sanando quaisquer dúvidas acerca dos significados das palavras. 

Para entender um pouco sobre os relatos destes homens, consideramos 

importante apresentar uma breve biografia de cada autor, para que os estudantes 

compreendam o tempo em que viviam e de que forma, eles viviam. 

Assim acreditamos na contextualização dos relatos desenvolvidos por seus 

autores. As fontes históricas que contam sobre os povos indígenas na época da 

conquista, foram escritas por não indígenas. 
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Desse modo é necessário compreender quem eram essas pessoas que produziam 

esses relatos, contribuindo para entendermos seus possíveis interesses em registrar tais 

acontecimentos. 

 

1. Pero Vaz de Caminha: Pero Vaz de Caminha (1450?-1500) era o escrivão da 

esquadra de Pedro Álvares Cabral e o autor da "certidão de nascimento" do Brasil.  

Em 1499, Caminha foi nomeado escrivão da feitoria que Cabral fundaria nas 

Índias. Quando Cabral chegou "acidentalmente" no Brasil, foi Caminha que escreveu ao 

rei de Portugal relatando a "descoberta". Do Brasil Caminha partiu para a Índia, onde 

morreu no final do mesmo ano nas lutas entre portugueses e muçulmanos. 

A Carta de Caminha ficou inédita por cerca de 300 anos, sendo publicada 

somente em 1817. (http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/autores/index16.html) Acessado 

em 20 de janeiro de 2016. 

 

2.  Manuel da Nóbrega: Padre Manuel da Nóbrega (1517- 1570) 

A região do Alto Douro viu nascer, em 18 de Outubro de 1517, Manuel da 

Nóbrega, que viria a liderar a primeira missão jesuíta nas Américas e a ser o primeiro 

provincial jesuíta do Brasil. 

Nóbrega descendia de uma família de alguma importância, sendo filho do 

desembargador Baltasar de Nóbrega e contando-se entre os seus familiares próximos o 

seu tio, chanceler-mor do reino. Na sua juventude estudou Latim, Leis e Teologia nas 

Universidades de Coimbra e Salamanca onde, em 1541, se graduou como canonista. 

Poucos anos mais tarde, a 24 de Novembro de 1544, Manuel da Nóbrega entrou 

na Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola e aprovada por bula papal apenas 

4 anos antes. Como jesuíta, Nóbrega percorreu o País em serviço pastoral onde cedo se 

destacou enquanto orador e pregador, apesar da sua gaguez. 

Cinco anos após a sua entrada na Companhia de Jesus, o serviço pastoral levou-

o para longe de Portugal, tendo sido nomeado Superior da missão jesuíta no Brasil. 

Com este fim embarcou, para não mais regressar, na armada do primeiro governador do 

Brasil, Tomé de Sousa, zarpando do porto de Lisboa no dia 1 de Fevereiro de 

1549.Menos de dois meses mais tarde, em 29 de Março, a armada largou âncora na Baía 

de Todos os Santos, desembarcando Manuel da Nóbrega e os seus cinco 

acompanhantes, os primeiros representantes da Companhia de Jesus no Novo Mundo. 

http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/autores/index16.html
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Nos primeiros anos da sua presença no Brasil, Nóbrega e os jesuítas colaboraram 

ativamente com o governador Tomé de Sousa na edificação da cidade de Salvador da 

Baía, sede do governo-geral. Nóbrega dedicou-se igualmente não só à reforma dos 

costumes dos colonos e à fundação do colégio jesuíta da Baía, mas sobretudo à 

atividade que iria marcar toda a sua permanência no Brasil: a evangelização dos índios e 

a sua catequização, procurando erradicar práticas como a antropofagia ritual, a 

poligamia e o recurso à feitiçaria. 

Em 1551 deslocou-se brevemente a Olinda, principal cidade da capitania 

pernambucana. Esta capitania fora, sobre o comando do capitão Duarte Coelho, a mais 

bem sucedida e povoada das capitanias-donatarias criadas a partir de 1532. Em 

Pernambuco, Nóbrega prosseguiu na sua missão pastoral e de reforma dos costumes, 

que iniciara desde a sua chegada à colónia. Regressou à Baía em inícios de 1552 e, 

poucos meses depois, recebeu no colégio da Baía o recém-chegado D. Pêro Fernandes 

Sardinha, que fora nomeado primeiro bispo da Baía. A nomeação de um bispo para o 

Brasil fora repetidamente pedida pelo Pe. Manuel da Nóbrega na sua correspondência 

com as autoridades portuguesas, mas a personalidade do prelado e as opiniões 

divergentes sobre a evangelização dos índios cedo criaram desentendimentos entre a 

diocese e a Companhia de Jesus, que rapidamente se estenderam ao governo-geral, 

fragilizando o desenvolvimento das atividades de missionário. 

Devido a estes impedimentos, após alguns meses na Baía, Nóbrega rumou a S. 

Vicente e às capitanias do Sul, onde se entregou novamente ao serviço pastoral e à 

organização das atividades da Companhia na região, sobretudo no que respeitava à 

conversão dos indígenas. 

Foi neste âmbito que, procurando alargar as atividades de missionário para além 

da estreita faixa litoral controlada pelos Portugueses, Nóbrega se dirigiu para o planalto 

de Piratininga, à entrada do sertão. Aí, nas margens do rio Tiete, reuniu as populações 

de três aglomerações das redondezas e fundou, a 29 de Agosto de 1553, a aldeia de 

Piratininga, que viria a dar origem à cidade de São Paulo. 

Ainda em meados de 1553, a missão jesuíta do Brasil, que se encontrava 

hierarquicamente dependente da província portuguesa da Companhia, foi elevada a 

província. Para dirigir a nova província, a primeira a ser criada fora da Europa, Inácio 

de Loyola nomeou o Pe. Manuel da Nóbrega. Após mais de três anos de permanência 

nas capitanias do Sul e incumbido do seu novo cargo, o provincial abandonou S. 
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Vicente, rumando à Baía em Maio de 1556 onde, após visitas às capitanias de Espírito 

Santo e Porto Seguro, arribou em finais do mês de Julho. 

Regressado à Baía o provincial entregou-se novamente à missionação e 

evangelização dos índios da região, tarefa que ganhou novo alento e dimensão em finais 

de 1557 com a chegada do novo governador-geral, Mem de Sá. O governador cedo se 

mostrou um ativo colaborador de Nóbrega, empenhando-se no combate aos índios 

hostis e à antropofagia, apoiando os jesuítas na política de fundação de aldeamentos, 

onde os indígenas fossem educados na doutrina e no modo de vida cristão. As 

campanhas militares de pacificação das tribos hostis na região baiana demonstravam 

que apesar das tentativas de introduzir a fé cristã através do amor e do ensino, os 

jesuítas e o governador não se coibiam de usar o “temor e sujeição” se a isso se vissem 

obrigados Em 1560 a existência peripatética de Manuel da Nóbrega levou-o novamente 

para sul, acompanhando a expedição de Mem de Sá, tendo em vista debelar a presença 

francesa na baía de Guanabara. A armada atingiu em Fevereiro desse ano o seu objetivo, 

com a destruição da fortaleza inimiga na ilha de Sergipe, apesar da resistência dos 

Franceses e dos seus aliados pertencentes à tribo índia dos Tamoios. 

Na sequência desta vitória, a armada prosseguiu para S. Vicente, onde Nóbrega 

se instalou novamente, cedendo o cargo de provincial ao Pe. Luís da Grã. Voltou a 

exercer atividade pastoral em S. Vicente e em São Paulo de Piratininga e, em 1563, 

acompanhado pelo seu colega Pe. Anchieta protagonizou uma incursão junto aos 

Tamoios de Iperoig, procurando persuadi-los a cessar os seus ataques aos interesses 

portugueses. 

Nos anos que se seguiram colaborou com Estácio de Sá, comandante da armada 

enviada pela Coroa e encarregada da pacificação definitiva da baía de Guanabara, 

aconselhando-o e recrutando soldados na capitania de S. Vicente. Por fim, em 1567, na 

sequência do sucesso final desta missão e da consequente fundação da cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro, o Pe. Manuel da Nóbrega foi nomeado superior jesuíta das 

capitanias do Sul, tendose dedicado a partir desta data ao sucesso da nova cidade à qual 

chegou, em Julho de 1567, enquanto primeiro reitor do novo colégio jesuíta. Foi esta a 

missão a que se entregou até à data do seu falecimento em 18 de Outubro de 1570. 

Ao longo da sua vida, o Pe. Manuel da Nóbrega foi autor de uma vasta 

correspondência, onde se encontra expresso o seu pensamento sendo uma fonte 

fundamental para o conhecimento do Brasil coevo. Foi também autor de variadas obras 
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sobre a missionação e evangelização, entre as quais se destaca o Diálogo sobre a 

Conversão do Gentio, datado provavelmente de 1557.    

(http://www.fcsh.unl.pt/cham/eve/content.php?printconceito=694) Acessado em 

20 de janeiro de 2016. 

 

3. André Thevet: (1502 - 1590) 

Franciscano, explorador e escritor francês nascido em Angoulême, hoje uma 

comuna francesa situada no departamento de Charente, na região Poitou-Charentes, 

cosmógrafo da expedição do calvinista Nicolas Durand de Villegaignon (1510-1571)  

que viajou ao Brasil na missão para fundar a França Antártica (1556), objetivando 

implantar uma colônia francesa no território brasileiro para abrigar protestantes 

perseguidos e abrir espaço para a exploração mercantil.  

Cosmógrafo de quatro reis, de Henrique II a Henrique III, era capelão de 

Catarina de Médicis, quando resolveu acompanhar Villegaignon em sua aventura de 

colonização francesa no Brasil (1555). Esteve no Rio de Janeiro por menos três meses 

consecutivos (1555-1556) pois ficou doente e teve de ser repatriado. Escritor prolífico, a 

brevíssima estada não o impediu de escrever sobre vários aspectos da natureza e dos 

povos americanos e recebeu o real privilégio para publicação da obra Les singularitez 

de la France Antarctique, autrement nommee Amerique, & de plusieurs terres et isles 

decouvertes de nostre temps.  

Lançado em Paris (1558) com grande sucesso, a obra foi traduzida e publicada 

em italiano (1561) e em inglês (1568). Com a ajuda dos índios locais, ferrenhos 

inimigos dos portugueses, os franceses permaneceram no Rio de Janeiro até serem 

expulsos (1567) pelo Governador-Geral Mem de Sá (1500-1572) e seu sobrinho Estácio 

de Sá (1520-1567). Na obra descreveu as suas impressões acerca dos primeiros tempos 

da tentativa francesa de fundação, na América do Sul, na baía de Guanabara, de uma 

colônia denominada como França Antártica. 

 Foi ele quem criou a expressão França Antártica (1557) e posteriormente culpou 

os huguenotes, como eram chamados os calvinistas franceses, pelo fracasso da colônia. 

Esse ataque envolveu uma grande polêmica religiosa com o calvinista Jean de Léry 

(1534-1611), justificando a obra deste último Histoire d'un voyage faict en la terre du 

Brésil, autrement dite Amérique (1578), sobre a mesma aventura. Também escreveu La 

Cosmographie Universelle, Paris (1575). Foi também guarda das curiosidades reais, 

abade de Masdion, em Sanitonge, e morreu em Paris, aos 88 anos.   

http://www.fcsh.unl.pt/cham/eve/content.php?printconceito=694
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Escreveu, em português atualizado, ... Ostras agarravam-se às raízes das árvores 

de mangue, formando verdadeiros cachos. Estas raízes eram cortadas pelos indígenas 

quando em maré baixa, que preferiam as ostras menores do manguezal às maiores do 

mar por serem aquelas mais saborosas e sadias e estas causadoras de febres.  

Ele assegurava em seus escritos que os selvagens da América não viviam nos 

campos e florestas como animais e nem tinham seus corpos recobertos de pêlos, como 

ursos, cervos ou leões, afirmando seguramente que a aparência dos nativos era 

exatamente o oposto do que os pintores do Velho Mundo pincelavam os selvagens 

ameríndios. Seus escritos e ilustrações comprovavam a existência de homens com 

corpos lisos e bem cuidados. (http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AndreThv.html) 

Acessado em 20 de janeiro de 2016. 

  

4. Jean de Léry (1534 - 1611) 

Missionário pastor calvinista e escritor europeu nascido em La Margelle, França, 

que acompanhou Villegaignon ao Rio para fundar a França Antártica e cuja obra escrita 

resultou em grande valor histórico e etnográfico. Sapateiro de ofício, ele aderiu à 

Reforma e tornou-se membro da igreja reformada de Genebra durante a fase inicial da 

Reforma Calvinista, onde estudou teologia. 

Decidiu (1556) integrar um grupo de ministros e artesãos protestantes em uma 

viagem ao Forte Coligny, núcleo inicial da França Antártica, a malograda colônia 

francesa que tentaria ser estabelecida no Rio de Janeiro, Brasil. O grupo foi coordenado 

por Nicolau Durand, cavaleiro de Villegaignon, com ajuda financeira e apoio de 

Gaspard de Coligny, almirante da marinha francesa convertido ao calvinismo. 

Embarcou com outros 14 missionários (1557), com o objetivo de transmitir os 

ensinamentos do Mestre na nova terra, mas passados apenas oito meses da chegada, 

Villegaignon os expulsou acusando-os de heresia. Dois meses depois, escapando de ser 

preso e conseqüente execução, conseguiu regressar à Europa (1558), foi acolhido na 

França por autoridades protestantes e ordenou-se em Genebra.  

Nomeado pastor (1560), começou a escrever suas experiências brasileiras que 

seriam publicadas em Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite 

Amérique (1578), cuja versão para o português, de Alencar Araripe e Sérgio Milliet, 

teve o nome de Viagem à terra do Brasil. Fonte de imenso valor para o estudo das 

origens do país, narrando a vida e os costumes dos tupinambás, e a história da França 

Antártica, também foi traduzida em latim, alemão e holandês. Em determinada parte de 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AndreThv.html
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seu texto mostrou-se impressionado a fauna dos manguezais: ... Existem ainda 

caranguejos terrestres a que os tupinambás chamam ussa, e surgem aos bandos nas 

praias e outros lugares pantanosos. Quando alguém se aproxima, fogem de costas e se 

salvam com celeridade nos buracos abertos nos troncos e raízes das árvores, donde não 

podem ser tirados sem perigo por causa de seus ferrões, embora possa a pessoa chegar 

facilmente até o buraco visível. Mais magros que os caranguejos marinhos, quase não 

têm carne e exalam cheiro de raiz de cânhamo, não sendo de bom paladar (1578). 

Permaneceu trabalhando como pastor até o fim de sua vida e morreu em Berna. 

(http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JeanLery.html) Acessado em 20 de janeiro de 

2016. 

 

5. Hans Staden (1525 - 1579) 

A biografia de Hans Staden é baseada em fatos polêmicos, apresentado como  

aventureiro mercenário germânico nascido em Homberg (Efze), centro da Alemanha. 

Partindo de Bremen, hoje na Alemanha, depois de passar pelos Países Baixos e por 

Portugal, embarcou como artilheiro em uma nau portuguesa que vinha à Capitania de 

Pernambuco (1547) em busca de pau-brasil.  

Na realidade em seu espírito aventureiro também tinha intenção de lutar como 

mercenário contra corsários franceses e seus aliados indígenas, negociar com os 

habitantes na colônia.  

Ao chegar em Pernambuco, o governador Duarte da Costa os contratou para 

enfrentava uma revolta indígena. Ele e cerca de quarenta comandados navegaram para 

Igaraçu, próxima a Olinda, e juntou-se a cerca de cento e vinte pessoas que já estavam 

em luta direta com os indígenas. Bem armados enfrentaram cerca de oito mil indígenas 

e depois de uma renhida luta, derrotaram os indígenas.  

Cumprida a missão, na volta enfrentaram um navio francês e logo depois 

retornaram para Portugal (1549). Em sua segunda viagem ao Brasil, partiu de Castela, 

na armada do espanhol Diogo de Sanábria, que pretendia explorar a costa da ilha de 

Santa Catarina até a embocadura do rio da Prata. Porém a altura de Itanhaém, no litoral 

paulista, Capitania de São Vicente, enfrentando fortes tempestades, o seu navio 

naufragou e os sobreviventes chegaram a São Vicente, onde o alemão juntou-se aos 

portugueses (1550).  

O alemão foi contratado pelo governador geral Tomé de Sousa e nomeado 

condestável (1553) do Forte de São Filipe de Bertioga. Depois de violentos 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JeanLery.html
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enfrentamentos com indígenas, ele foi aprisionado pelos tupinambás e levado para a 

aldeia deles, em Ubatuba. Para sua sorte, antes de ser morto, os tupiniquins, aliados dos 

portugueses, atacaram a aldeia onde ele era mantido prisioneiro. Sem escolha, lutou ao 

lado dos seus captores tentando salvar sua pele. A vitória dos tupinambás reverteu a 

situação e foi poupado, mas não deixavam ele partir. Cativo na aldeia do chefe 

Cunhambebe, finalmente (1554) foi resgatado pelo navio corsário francês Catherine de 

Vetteville, comandado por Guillaume Moner, depois de mais de nove meses de 

cativeiro.  

De volta à Europa, escreveu um livro sobre suas viagens e aventuras na América 

Portuguesa (1556), especialmente descrevendo os costumes dos indígenas sul-

americanos: Warhaftige Historia und Beschreibung eyner Landtschafft der wilden, 

nacketen, grimmigen Menschfresser Leuthen in der Newenwelt America gelegen, que 

foi publicado em Marburgo, Alemanha, por Andres Colben (1557). Comumente 

conhecido no português como Duas viagens ao Brasil, o livro transformou-se em um 

sucesso editorial devido às suas ilustrações de animais e plantas, além de descrições de 

rituais antropofágicos e costumes exóticos e teve sucessivas edições. Essencialmente a 

obra tornou-se uma fonte de informações de interesse antropológico, sociológico, 

linguístico e cultural sobre a vida, os costumes e as crenças dos indígenas do litoral 

brasileiro na primeira metade do século XVI. Morreu em Wolfhagen e sua vida foi 

relatada em um filme brasileiro e português (1999), do gênero drama biográfico, 

dirigido por Luiz Alberto Pereira.    

(http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/Hanstadn.html) Acessado em 20 de janeiro de 

2016. 

 

6.  José de Anchieta: (1534-1597) 

Padre José de Anchieta (San Cristóbal de La Laguna, Ilhas Canárias, Espanha 

1534 - Reritiba, atual Anchieta ES 1597). Padre jesuíta, poeta, dramaturgo, lingüista, 

professor e autor de textos informativos e históricos. Nascido em Tenerife, é filho de pai 

espanhol e mãe oriunda da Ilha da Grã Canária. Ingressa, em 1551, na Companhia de 

Jesus e, dois anos depois, ainda noviço, chega como missionário ao Brasil.  

A catequização do indígena e do mameluco logo se torna seu trabalho principal, 

especialmente em São Vicente, São Paulo, e em São Paulo de Piratininga, atual cidade 

de São Paulo, vila formada em torno do colégio e que Anchieta ajuda a erguer. Em 

1556, escreve a Arte de Grammatica da Lingva mais Vsada na Costa do Brasil, a 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/Hanstadn.html
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primeira gramática do tupi, que se torna um importante instrumento de trabalho dos 

missionários.  

Utiliza o teatro para a catequese e oito peças de sua autoria são conhecidas. Sua 

farta correspondência com outros provinciais contam muito sobre o cotidiano, a fauna e 

a flora do século XVI na Colônia, os costumes indígenas, a fundação e o 

desenvolvimento de vilas, como a de Sebastião do Rio de Janeiro. Em 1563, no episódio 

conhecido como Confederação dos Tamoios, participa, com o padre Manoel da Nóbrega 

(1517 - 1570), da paz selada entre colonos portugueses e indígenas, que até ali apoiam 

os invasores franceses.         

 Nessa ocasião, mantido em cativeiro pelos tamoios, teria escrito na areia os 

versos do poema De Beata Virgine Dei Matre Maria (Da Virgem Santa Maria Mãe de 

Deus). Em 1569, é nomeado reitor do Colégio de Jesus em Reritiba (atual Anchieta, 

Espírito Santo). De 1577 a 1587, exerce a função de provincial da Companhia de Jesus 

no Brasil, no Rio de Janeiro. Pede afastamento do cargo por motivo de saúde e volta ao 

Espírito Santo. Continua a escrever sermões, cartas e poemas em latim, português, 

espanhol e tupi até 1597, quando morre em Reritiba.  

(http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2783/jose-de-padre-anchieta). Acessado 

em 20 de janeiro de 2016. 

 

7. Fernão Cardim: (1540 - 1625) 

O missionário Fernão Cardim, nascido em Viana do Alentejo ao redor de 1548-

1549, tornou-se membro da Companhia de Jesus em 1556. A longa história de quase 

quarenta anos que o liga ao Brasil inicia-se em 1582, quando o jesuíta foi designado 

secretário do padre visitador Christóvão de Gouvêa.  

No ano seguinte, ambos embarcariam, junto ao governador Manuel Telles 

Barreto e mais outros padres, em direção à colônia, aportando na Bahia em maio de 

1583. Cardim passou dois duradouros períodos vivendo no Brasil (1583 a 1598 e 1603 a 

1625, ano de sua morte), interrompidos por sua volta à Europa em 1598 quando foi 

eleito, na congregação provincial, procurador da Província do Brasil em Roma.  

 Cumprida essa função, já embarcava em 1601, com o padre João Madureira, que 

vinha como visitador, e mais quinze jesuítas, em uma urna flamenga que partia de 

Lisboa rumo ao Brasil. Contudo, um imprevisto o afastaria por mais dois anos das terras 

brasileiras: a embarcação que o conduzia à América foi aprisionada por corsários 

ingleses e alguns de seus tripulantes, entre eles Cardim, foram conduzidos à Inglaterra.   

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2783/jose-de-padre-anchieta
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 O padre, então, permaneceu em cárcere inglês até 1603, ano em que foi solto e 

pode retornar ao Brasil como Provincial da Companhia de Jesus, cargo que exerceu até 

1609, quando assumiu o de reitor do Colégio Jesuíta da Bahia e o de vice-provincial. 

(http://www.bbm.usp.br/node/98) Acessado em 20 de janeiro de 2016. 

 

 

8.  Gabriel Soares de Sousa (1540 - 1590) 

Colonizador dono de engenho, comerciante, sertanista e navegador português 

nascido em Ribatejo, conhecido por ter escrito Tratado descritivo do Brasil (1587), um 

tratado que constituiu um dos primeiros e mais extraordinários relatos sobre o Brasil 

colonial, que continha importantes dados geográficos, botânicos, etnográficos e 

lingüísticos, e publicado postumamente por Varnhagen (1879), em Lisboa. 

 Membro da expedição naval de Francisco Barreto, que partira com destino à 

África, mas acabou por alcançar o Brasil. Estabelecido na Bahia (1569), montou o 

engenho Jaguaripe e voltou a Portugal (1584) para obter da corte o privilégio de 

exploração de minérios e pedras preciosas ao longo do rio São Francisco. Enquanto 

aguardava a permissão régia escreveu seu famoso tratado, dividido em duas partes: 

Roteiro geral e Memorial das grandezas da Bahia, descrevendo informações sobre 

geografia, costumes dos índios, agricultura, animais e plantas brasileiros. Por exemplo, 

ele relatou que os índios guaianazes dividiam por um lado fronteiras com os índios 

tamoios e do outro com os carijós. Os guaianazes viviam continuamente guerra com 

seus vizinhos, matando-se uns aos outros cruelmente. 

 Nomeado governador e capitão-mor da conquista das Minas, regressou ao 

Brasil com 360 colonos, quatro freiras carmelitas e o governador-geral do Brasil, D. 

Francisco de Sousa. Chegando à Bahia, empreendeu uma expedição que percorreu mais 

de cem léguas ao longo do rio São Francisco, mas morreu de uma febre em pleno sertão, 

após atingir as nascentes do rio Paraguaçu. 

 

Após a leitura dos trechos, os alunos deverão em dupla realizar o dialoga sobre o 

que entenderam dos relatos seguindo os roteiros descritos abaixo. Consideramos o 

roteiro, uma forma importante de guia para que os estudantes percebam a reflexão dos 

trechos de uma forma completa. 

 Vale ressaltar que é importante explicar para os estudantes alguns conceitos, 

para que a compreensão maior sobre dos processos históricos estudados. 

http://www.bbm.usp.br/node/98
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1. Transcreva dois trechos em que as populações originárias são descritas: 

Nessa primeira atividade, os alunos deverão retirar de dois textos diferentes as 
descrições dos povos originários. Queremos que o estudante perceba que os povos 
indígenas podiam ser descritos de formas diferenciadas. 

2. Em qual trecho, podemos perceber a existência da antropofagia? 
 
O professor deverá explicar aos estudantes a diferença de canibalismo e 
antropofagia. 
A antropofagia era um ritual praticado pelos tupinambás no qual acreditavam que ao 
comer pedaços da carne humana do seu inimigo, preparados pelas senhoras mais 
velhas da aldeia, estariam ingerindo a valentia daquele inimigo, devorando estaria 
praticando a vingança.  Não era um ato de canibalismo em si, o ritual antropofágico 
tinha uma preparação e era um ritual tradicional pelos tupinambás. 
 
Para saber mais: http://www.museuhistoriconacional.com.br/mh-e330k13.htm 
 

3. Como era descrita a religião dos indígenas? 
 
O contexto do encontro de culturas e de mundos tão distintos é o mesmo da Reforma 
Protestante e da Contra Reforma Católica. 
A Europa estava dividida em católicos, luteranos, anglicanos e calvinismo e guerras 
religiosas se espalharam pelo continente europeu. Os jesuítas, importantes 
missionários que foram os primeiros a promover a catequese dos povos indígenas na 
América Portuguesa, surgem como uma nova ordem religiosa nesse período da 
Contra Reforma Católica, assim como a tentativa de colonização francesa no Brasil 
teve a participação de católicos e calvinistas. Enquanto para os tupinambás, a Deus 
era natureza e desconheciam qualquer religião. 
 

4. Os povos indígenas eram considerados perigosos ou violentos? Justifique: 
 
Através das leituras dos fragmentos os estudantes poderão encontrar diferentes 
percepções sobre os povos originários, queremos que através da interpretação, eles 
justifiquem a escolha das palavras perigosas e violentos, que contrapõem a ideia de 
mansos, dóceis e frágeis. 
 

5. Por que os povos indígenas eram considerados bárbaros por Jean de Lery ao mesmo 
tempo e que o autor afirma que são cheios de piedade? 
 
Nesse fragmento, queremos que o estudante perceba que as descrições que os povos 
indígenas recebiam muitas vezes não condiziam com os próprios relatos. 
 

http://www.museuhistoriconacional.com.br/mh-e330k13.htm
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6. Por que um Rei, uma Lei e a Fé eram considerados tão importantes para o europeu? 
 
Na sua percepção, o essencialismo dos brancos em relação aos povos indígenas 
tinham sentido, já que os índios viviam numa sociedade sem propriedade privada, 
onde todos trabalhavam e dividiam suas conquistas com a maloca. 
 

7. Após a leitura desses fragmentos, qual é a ideia que vocês chegaram sobre as 
populações originárias?  
 
Ao concluir as leituras e o roteiro, consideramos importante que os estudante relate 
de como compreendeu o índio através dos relatos históricos do século XVI. 

 

4. Conectando ideias 

 
Dentro desta temática dos escritores do Novo Mundo, podemos perceber que há 

vários documentos históricos que falam sobre a temática indígena. Ao utilizar trechos 

de crônicas e cartas do século XVI/XVII, temos um panorama do pensamento da época. 

Desta maneira, podemos utilizar crônicas do final do XVI, como do XVII para 

compreendermos a invasão do território por holandeses, assim como o que representou 

a união ibérica para os colonos portugueses. 

Por meio desse resgate, podemos perceber como homens brancos no século XVI 

atuavam e se envolviam com os povos indígenas. Quais eram as formas de socialização 

e como se relacionavam. 

Os relatos são ótimas fontes históricas que devem ser interpretadas e vistas no 

seu tempo. Infelizmente não existe um indicativo de relatos produzidos pelos índios, 

mas podemos encontrar algumas cartas de descendentes de índios cristãos, como é o 

caso do descendente de Arariboia, que teve o nome cristão de Martin Afonso.   

 

5. Referências bibliográficas: 
CORREA, Dora. Historiadores e cronistas e a paisagem da colônia Brasil. In: Rev. 
Bras. Hist. vol.26 no.51 São Paulo Jan./June 2006. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010201882006000100005. 
Acessado em 10 de abril de 2016. 
 
DANTAS, Mariana. Identidades indígenas no nordeste. In: Wittmann, Luisa (org.) 
Ensino d(e) História indígena. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010201882006000100005
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OLIVEIRA, João Pacheco (coord). Os primeiros brasileiros. Rio de Janeiro:Museu 
Nacional/ UFRJ/FAPERJ, 2014. 
 
RAMINELLI, Ronald. Um alemão na Terra dos canibais. In: Revista de História, Rio 
de Janeiro: Biblioteca Nacional, 9/9/2007. Disponível em: 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/retrato/um-alemao-na-terra-dos-canibais. 
Acessado em: 12 de abril de 2016. 
 
VILLA, Marco Antonio & OLIVIEI, Antonio Carlos (orgs.) Cronistas do 
descobrimento. São Paulo, Ática, 2012. 
 

6. Questões para futuros debates: 
 
 

A possibilidade de se trabalhar com fontes históricas na sala de aula é uma 

forma de mostrar aos estudantes o oficio do historiador. Ao analisarem as fontes, os 

estudantes entram em contato com outras épocas, outros homens, no qual vão 

descobrindo como as pessoas do passado viviam e se relacionavam. 

Assim acreditamos que em outras temáticas da história podemos inserir outras 

fontes históricas, como cartas e crônicas que ajudará o estudante a entender e 

compreender o período estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/retrato/um-alemao-na-terra-dos-canibais
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Quarta Atividade Pedagógica: Análise das iconografias dos indígenas 
no livro didático de história mais distribuído pelo PNLD de 2015 para 

o ensino médio. 
 

Essa atividade pedagógica será a analise de como o livro didático apresenta a 

temática indígena. Para isso, analisaremos o livro didático para o ensino médio mais 

escolhido e distribuído pelo último programa PLNLD 2015 para o ensino médio. 

Segundo os dados11 do Ministério da Educação (MEC), a coleção didática que 

teve maior distribuição nas escolas públicas do país foi o livro História, Sociedade e 

Cidadania do autor Alfredo Boulos Junior, editado pela editora FTD, que teve no total 

1.385.765 livros distribuídos para todo o Brasil, praticamente, 20 vezes mais que a 

última coleção Nova História Integrada que teve apenas 66.396 unidades escolhidas por 

todo território nacional.  

Assim, constatamos que o livro História Sociedade e Cidadania, que teve a sua 

primeira coleção destinado ao ensino médio no ano de 2015, foi o mais compartilhado 

pela disciplina de história para o ensino médio das escolas básicas públicas. 

Diante deste cenário, consideramos importante a analise dos três volumes a 

cerca da inclusão da temática indígena de acordo com a lei nº 11.645/08  percebendo 

como essa importante temática é apresentada para os estudantes e como as suas imagens 

são abordadas. 

No primeiro volume da coleção, temos a presença da temática indígena na 

Unidade I, Técnicas, tecnologia e vida social. No segundo volume da coleção, a 

presença indígena é mencionada na Unidade I, Nós e os outros: a questão do 

etnocentrismo e na Unidade II: Diversidade e pluralismo cultural. No volume 3, há um 

pequeno registro na unidade IV Meio Ambiente e saúde. 

Dentro da primeira unidade Técnicas, tecnologia e vida social, o capítulo 

História, tempo e cultura, apresenta diferentes visões do tempo histórico e de diferentes 

tempos cronológicos, e dentro deste contexto, há a presença de um texto da historiadora 

Circe Bitencourt abordando diferentes noções de tempo e há a menção dos indígenas 

Terena que vivem no Mato Grosso.  Dialogando com a temática de diferentes tempos, o 

autor menciona ainda sobre o povo Kayabi, apresentando ainda o calendário 

diferenciado deste povo. 

                                                           
11 Dados retirados do portal do PNLD. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-
didatico/livro-didatico-dados-estatisticos. Acessado em 4 de maio de 2016. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
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Figura 1: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 13. 

 
Assim, temos 12 imagens sobre o modo de vida do povo Kayabi, uma imagem 

representando cada mês e descrevendo as atividades principais desta etnia. É importante 

notar que há uma grande menção sobre o trabalho agrícola e rural e que em todas as 

imagens, os indígenas estão sorrindo.  

Apesar dessa importante introdução logo no livro didático, a impressão que se dá 

é que os povos indígenas permaneceram nas florestas, nos trabalhos agrícolas e que não 

estão envolvidos com profissões modernas ou no meio urbano. 

Na parte dos exercícios deste capítulo, ainda a presença de atividades 

mencionando a temática indígena, como a parte O Texto como fonte, no qual há diversas 

citações de professores indígenas, junto com a citação de um autor referência no tema e 

integrante do novo indigenismo, Luis Grupioni, há também como dica para o professor 

o link de um vídeo sobre o cotidiano de uma aldeia Yawanawa.  
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Figura 2: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 1, p. 21.  
 

As citações são de regiões variadas do país, há a menção de um professor do 

Amazonas, um da Paraíba e um de Minas Gerais e há a fotografia de uma escola 

indígena, mostrando um estudante Yanomami com vestes tradicionais na escola.  A 

fotografia recebe uma legenda bem explicativa, mencionando a etnia e a sua localização 

no Brasil. Porém a imagem passa despercebida junto às atividades. As perguntas 

direcionadas aos estudantes só fazem menção aos textos, a imagem é meramente 

ilustrativa.  

No capítulo 2, Aventura humana, primeiros tempos, há diversos conteúdos sobre 

os primeiros habitantes brasileiros, na parte de exercícios, novamente O texto como 

fonte é sobre a temática indígena, há o texto do arqueólogo Norberto Guarinello sobre 

os povos de língua tupi-guarani, o interessante desse texto é que a palavra descoberta 

aparece entre aspas.  Novamente há a presença de uma imagem, um utensilio utilizado 

para o sepultamento de indígenas, recentemente, encontrado no território do Rio de 

Janeiro, novamente com uma descrição, porém sem o tratamento de uma fonte histórica, 

apenas como uma ilustração. 
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Figura 3: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 1, p 44. 
 
As perguntas dessa atividade são bastante interessantes e vale mencionar duas: O 

autor do texto inseriu aspas na palavra descoberta. O que isso significa?  
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Os primeiros habitantes das terras onde hoje é o Brasil são apresentados geralmente 

como povos sem história (parados no tempo).  Como o texto apresenta os tupi- guarani? 

 Dessa forma, percebemos que há uma reflexão e até mesmo uma desconstrução 

do senso comum direcionada aos estudantes e até mesmo aos professores, apesar do 

tratamento as imagens serem meros ilustrativos, verificamos que existe uma 

preocupação do autor de desmistificar certos conceitos como descoberta e povos 

parados no tempo. 

 Desta forma, a temática indígena é apresentada no primeiro volume da coleção 

didática História Sociedade e Cidadania, com algumas menções na primeira unidade, 

verificou-se a existência de textos sobre estudiosos da temática, assim como uma 

pluralidade sobre as etnias indígenas presentes. Entretanto, as imagens apresentadas são 

apenas ilustrativas, não havendo nenhum exercício de analise destas. 

 No volume 2, História Sociedade & Cidadania, a primeira unidade é 

denominada: Nós e os outros, a questão do etnocentrismo. Dentro desta unidade há o 

capítulo América Indígena onde se percebe a presença dos Maias, Astecas e Incas, 

dialogando com as imagens de pessoas mexicanas e bolivianas com bastantes traços 

indígenas. O capítulo 3 denominado Povos indígenas no Brasil apresenta os povos 

indígenas no passado e no presente. 

 As primeiras imagens desse capítulo são três imagens contemporâneas de 

indígenas de etnias diferentes, Kayapó, Kalapalo e Guarani. As fotografias são 

acompanhadas de indagação aos estudantes, sobre quais conhecimentos os estudantes 

possuem: 

- Você seria capaz de citar alguma diferença entre eles? 

- Sabe dizer quais são os principais problemas enfrentados pelos indígenas na 

atualidade? É verdade que estão em extinção? 

- O que você sabe sobre seus direitos, suas lutas e conquistas? 

 Essas perguntas de forma introdutória ao capitulo, convidam estudantes e 

professores a refletirem sobre a temática indígena no presente, dialogando com o 

passado. É um ponto importante que deve ser ressaltado nessa análise. 
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Figura 4: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 44. 
 
 Assim, a página seguinte recebe as litografias do pintor viajante, Rugendas. 

Nessas imagens, trabalhadas como fontes, ressalta a diferença entre eles. 

 A imagem seguinte, também uma fonte histórica é de autoria do artista Hercules 

Florente. A imagem é acompanhada de um pequeno texto em que se pede para 

comparar as diferenças entre os povos indígenas. 
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Figura 5: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 45.  
 
Porém a menção é somente sobre as diferenças, não há um exercício direto sobre as 

analises das fontes. As iconografias não devem ser trabalhadas meramente como apenas 

ilustrativas. 

 Nas páginas seguintes do volume, há um quadro explicativo sobre as línguas 

indígenas, assim como as artes indígenas, utilizando trecos do Instituto Sócio Ambiental 

– ISA, e semelhança entre os indígenas. Dentro desse contexto, há a fotografia de um 

indígena como ilustração, junto com um cocar para se falar de pintura corporal e arte 

plumaria. Novamente, observamos que a fotografia de um indígena é utilizada somente 

para ilustrar a temática e que nessa gravura, não há se quer uma referencia a etnia do 

indígena.  
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Figura 6: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 46 
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Figura 7: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 47. 

 
Na página seguinte há quatro fotografias de indígenas com as seguintes 

legendas: Homem extraindo a madeira, mulher preparando o alimento, mulher tecendo, 

homem caçando. As quatro imagens possuem os nomes de seus fotógrafos, mas 
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novamente não há um registro sobre a etnia de cada indígena, sua região e quando a foto 

foi tirada. 

 

Figura 8: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 48. 
 
 Assim, como todas as imagens aparem com indígenas no meio rural, no campo, 

nas florestas, apresentando a ideia de um índio preso ao interior do país. Como se não 

houvessem indígenas urbanos, realizando outras atividades, além das tradicionais. 

 Constatamos assim, que apesar do esforço da coleção de aplicar a lei nº 11. 

645/08 é preciso muito mais, pois o estudante ao ter contato com essa coleção, ainda 

estará preso a ideia do índio puro que vive na floresta. 

 Continuando a analise do conteúdo, há um breve trecho com o título: Encontro e 

Desencontro: Os portugueses e os tupiniquins. Um texto com ideias que contemplam a 

violência, a resistência e as doenças.   

 Na sessão Para Refletir, há um texto da antropóloga Berta Ribeiro, junto com 

uma imagem de uma indígena Amajiru. Novamente, a imagem do indígena serve 

somente para ilustrar, pois as atividades a serem desenvolvidas nessa atividade são 

somente de interpretação e reflexão do texto da antropóloga. 
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Figura 9: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 49. 

 

 A pagina seguinte apresenta a demografia e direitos dos povos indígenas e 

situação geral das terras indígenas, utilizando dados atuais do CIMA, com tabelas. 

Percebemos assim, que a temática indígena é novamente trabalhada na 

contemporaneidade com os dados do último senso do IBGE com o número de indígenas 

na atualidade, suas etnias e línguas, porém novamente, apesar dessa contemporaneidade, 

o livro didático parece que mostrar que os povos indígenas estão no presente, mas que 

vivem somente nas formas tradicionais, não uma menção se quer aos índios urbanos ou 

a esses dados. 
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 A imagem que é apresentada nessa temática é de um indígena e uma oca, com a 

seguinte legenda: Homens indígenas construindo sua habitação. Com essa legenda e 

olhando para a foto, a conclusão parece ser que os indígenas vivem ainda em ocas. 

 

 
Figura 10: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p.51 

 

 E sim, há ainda aqueles que ainda vivem em ocas, mas não apenas assim, 

percebemos assim a ideia de cultura congelada completamente presente nessa coleção 

didática. 

 O capítulo segue com um importante debate sobre as terras, apresentando as 

opiniões de “Há terra demais para pouco índio” e outros que acreditam que o índio 

deve possuir as terras que tradicionalmente ocupam, essa questão é ainda acompanhada 

com um mapa sobre as terras indígenas no território brasileiro de 2008. 
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 Porém, percebemos a falta do tratamento dado a essa questão, pois em nenhum 

momento se afirma que as terras indígenas são pertencentes à União e que somente os 

povos indígenas ocupam e vivem nessas terras.  

 O capítulo segue com o texto As Lutas dos povos indígenas, trazendo uma 

fotografia de 2009 da comemoração dos indígenas na demarcação Raposa Serra do Sol, 

porém a imagem serve apenas para ilustrar o texto. O texto traz referencias importantes 

como o direito à diferença e o direito a terra, e apresenta que a grande conquista foi a 

Constituição de 1988. O texto ainda mostra a luta dos povos indígenas pela educação e 

suas conquistas e apresenta mais duas imagens, com o cacique da etnia Kalapalo e de 

uma escola da mesma etnia. 

 

Figura 11: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 52 
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Figura 12: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p.53. 
 

Todas as atividades deste capítulo são relacionadas aos povos indígenas, porém 

na Imagem como fonte, é a única imagem realmente que é trabalhada como fonte, na 

qual há uma série de perguntas, para que os estudantes analisem e dialoguem com o 

conhecimento adquirido no capítulo. 
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Figura 13: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p.56 
 
 A presença da temática indígena brasileira aparece novamente na Unidade II, 

Diversidade e plurarismo cultural, no capítulo A América Portuguesa e a presença 

holandesa há a fonte iconográfica histórica de Giovanni Batista Ramusio de 1556. Nela 

há descrição dos acontecimentos, mas nenhum exercício de analise reflexiva. 
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Figura 14: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p.77. 
 
 A imagem seguinte recebe o tratamento de fonte histórica, com pesquisas que 

levam ao estudante a reflexão, uma pena que a imagem não possui datação e o seu autor 

é desconhecido, a única referencia é a Biblioteca Municipal Mario de Andrade.  
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Figura 15: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 79. 
 
 O capítulo seque falando sobre o processo de colonização no Brasil e aborda a 

questão das Guerras justas e também da substituição da mão de obra escrava indígena 

pela africana e por quais finalidades. 

 Observamos assim, que o livro esta em diálogo com a nova historiografia. 

Porém ainda não em perfeita harmonia, pois deveria reconhecer que a escravidão 

indígena ainda se fez presente, não somente no século XVI. 

 Na atividade A imagem como fonte, a iconografia apresentada é de Theodore de 

Bry, produzida no século XVI, as perguntas seguidas pela obra do artista, levam o 

estudante a refletir, a analisar a contextualizar a fonte. 
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Figura 16: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 97. 
 

O capítulo 7 Expansão e Ouro na América Portuguesa apresenta novamente a 

temática indígena, há um pequeno texto falando sobre os jesuítas, assim como a Revolta 

de Beckman e outro sobre os bandeirantes. Nos três textos, podemos encontrar menções 

sobre as relações e a participação destes em relação aos indígenas. Dentro do conteúdo 

dos bandeirantes, há o subtítulo A caça ao índio, que desconstrói a visão romântica que 

se tem dos bandeirantes. Nesse conteúdo há a presença da fonte histórica sobre a 

temática indígena, com a litorgrafia de Debret, mas infelizmente a iconografia é 

utilizada somente para ilustrar o texto.   
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Figura 17 BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p.115. 

 
Na sessão Para Refletir é um desdobramento da obra de John Monteiro, 

pesquisador sobre os indígenas que chega a educação básica, trazendo a pesquisa  do 

historiador, com texto e tabela, é um convite para se refletir sobre o papel do 

bandeirante e da escravidão indígena no Brasil. Há ainda uma litografia do artista 

italiano, pintor viajante, Carlos Julião e enfim a imagem é trabalhada como fonte 

histórica dialogando com o texto e nas atividades a serem desenvolvidas, o estudante 

deverá refletir sobre o texto a imagem, juntos. 
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Figura 18: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 116. 
 

O texto A pecuária colonial tem o dialogo com a também fonte histórica do 

pintor viajante, Rugendas, no qual é inserido o tratamento de fonte histórica à 

iconografia e a importância de sua produção artística que registrou diversos momentos 

da história do Brasil. 
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Figura 19: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 125. 

 

No final da unidade dois, na sessão Debatendo e concluindo, há a fotografia de 

jovens ianomâmis junto com outras imagens para se falar sobre a diversidade de cultura 

que existe. 
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Figura 20: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 2, p. 132. 

 

A temática indígena aparece novamente na unidade quatro, Terra e Liberdade, 

dentro do capítulo 14. Os indígenas são mencionados na Revolta da Cabanagem e sobre 

o importante papel que desempenharam nessa revolta. 
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Nos conteúdos de primeiro e segundo reinado, a temática indígena simplesmente 

não é mencionada, sem nenhuma presença. 

No terceiro volume da coleção História Sociedade & Cidadania, ha apenas um 

registro sobre a temática indígena. Esse registro ocorre na unidade três, Movimentos 

Sociais: Passado e Presente, dentro do capítulo 11: O Regime Militar. 

A menção ocorre no texto A Constituinte e a nova Constituição, com os novos 

direitos dos povos indígenas na constituição, como o artigo 231, e com uma imagem 

dos indígenas na constituinte. 

 
Figura 21: BOULOS JUNIOR, 2013, Vol. 3, p. 222. 

 

Concluímos que o livro didático que teve a maior distribuição no território 

brasileiro no último PNLD está de acordo com a lei nº 11.645/08 e em dialogo com os 

novos estudos sobre a temática indígena na historiografia brasileira. A crítica que 

fazemos a essa coleção, é que apesar a temática indígena na contemporaneidade e a sua 

diversidade ser mencionada diversas vezes nessa coleção didática, a ideia é de que se 

tem um índio ainda preso a floresta, na forma de cultura congelada. 

A coleção parece não se preocupar as ideias de aculturação e de cultura 

congelada, pois somente apresenta indígenas com as feições de índios e ainda ressalta o 

tipo de cabelo, assim, como não mostra os indígenas no meios urbanos e nem exercendo 

trabalhos nas grandes cidades. 

Outra questão que vale mencionar, é que as diversas imagens indígenas que 

aparecem nas coleções didáticas, a maioria destas são apresentadas apenas como 
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ilustrações e não como fontes históricas. Apenas três iconografias recebem o tratamento 

de analise de fonte histórica. 

Mesmo a coleção utilizando fontes de artistas consagrados como Johann 

Rugendas, Jean Debret e Carlos Julião, essas imagens são utilizadas apenas para ilustrar 

o texto e não são contextualizadas como importantes registros da história do Brasil. 
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Para saber mais - Dicas legais: 
 

 Uma das novidades sobre a temática indígena é a criação de um jogo de vídeo game 

criado no Brasil que será lançado em abril. O jogo terá o seu download gratuito e foi 

produzido por programadores e antropólogos junto com os indígenas da etnia 

Kaxinawá. O jogo chamado Huni Kuin: os Caminhos da Jiboia, conta a história de 

dois irmãos gêmeos, o jogo apresenta os mitos tradicionais da etnia.  Mais 

informações em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-02/cultura-de-

povo-indigena-da-amazonia-vira-tema-de-video-game 

 

 A historiadora e escritora de livro didático, Joelza Domingues possui um blog com 

materiais bem interessantes sobre o ensino de história. No blog há uma parte sobre a 

temática indígena. Recentemente, no mês de março, Joelza produziu um texto, 

dando dicas aos professores para trabalharem com as litografias indígenas. Índios 

Apiaká, de Hercules Florence: um olhar sobre a cultura indígena. Para saber mais: 

http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/indios-apiaka-de-hercules-florence-um-

olhar-sobre-a-cultura-indigena/ 

  

 O documentário Tupinambá: o Retorno a terra, produzido por Daniela Alarcon em 

2015 mostra a luta pelo direito a terra dos Tupinambás no sul da Bahia. Para saber 

mais: https://vimeo.com/user35564174  

 

 O documentário Índio Cidadão produzido por Rodrigo Siqueira em 2014, mostra a 

luta dos povos indígenas na Constituinte de 87/88 aos dias de hoje. O filme não esta 

produzido integralmente on line. Contato no facebook: 

https://www.facebook.com/indiocidadao e Trailer no youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=t-GUcjbEAJA 

 

 O filme Brasil Vermelho produzido em 2014 é um filme de ficção que conta a 

história da ocupação dos franceses no Rio de Janeiro. Para saber mais: 

https://www.youtube.com/watch?v=6IAcEAV7hAM  

 

 O professor Casé Angatu Tupinambá fala sobre a importância da lei nº 11.645/08 no 

vídeo https://www.youtube.com/watch?v=FZXGnE329zo  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-02/cultura-de-povo-indigena-da-amazonia-vira-tema-de-video-game
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-02/cultura-de-povo-indigena-da-amazonia-vira-tema-de-video-game
http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/indios-apiaka-de-hercules-florence-um-olhar-sobre-a-cultura-indigena/
http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/indios-apiaka-de-hercules-florence-um-olhar-sobre-a-cultura-indigena/
https://vimeo.com/user35564174
https://www.facebook.com/indiocidadao
https://www.youtube.com/watch?v=t-GUcjbEAJA
https://www.youtube.com/watch?v=6IAcEAV7hAM
https://www.youtube.com/watch?v=FZXGnE329zo
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 O historiador John Monteiro, que faleceu em 2014, produziu um site com diversos 

links de textos e teses sobre a história dos povos indígenas. Para saber mais: 

http://www.ifch.unicamp.br/ihb/ 

 

 O antropólogo João Pacheco de Oliveira produziu um site no qual disponibiliza 

diversos textos e teses sobre trabalhos realizados. Para saber mais: 

http://www.jpoantropologia.com  

 

 O laboratório do Museu Nacional na UFRJ dispõe de diversos textos e vídeos on 

line: http://laced.etc.br/site/ 

 

 Página no facebook Os Primeiros Brasileiros, promovida pelo Museu Nacional. 

Disponível em: https://www.facebook.com/osprimeirosbrasileiros/?fref=ts 

 

 A cantora de funk Mc Carol escreveu a música Não foi Cabral. Disponível em: 

https://www.letras.mus.br/mc-carol/nao-foi-cabral/ 

 

 Rádio indígena Yandê. O modo tradicional indígena em formato digital Para saber 

mais: http://radioyande.com/ 

 

 Grupos no facebook sobre a temática indígena : 

 

Apoio à questão indígena no Brasil: 

https://www.facebook.com/groups/grupoindigena/?ref=browser 

 

Lei 11645/08 História Indígena e Culturas Indígenas nas Escolas: 

https://www.facebook.com/groups/129563623821487/ 

 

Culturas e História dos Povos Indígenas - Rio de Janeiro: 

https://www.facebook.com/groups/CHPI.RJ/?ref=browser 

 

Reflexões sobre história indígena e africana: 

https://www.facebook.com/groups/1556980707916838/?ref=browser 

http://www.ifch.unicamp.br/ihb/
http://www.jpoantropologia.com/
http://laced.etc.br/site/
https://www.facebook.com/osprimeirosbrasileiros/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/129563623821487/
https://www.facebook.com/groups/CHPI.RJ/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/1556980707916838/?ref=browser
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Literatura dos Povos Indígenas 

https://www.facebook.com/groups/literaturadospovosindigenas/?ref=browser 

 

Rede Nacional de Ação Indígena 

     https://www.facebook.com/groups/rededeacaoindigena/?ref=browser 

https://www.facebook.com/groups/literaturadospovosindigenas/?ref=browser
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