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-Introdução 

Esta sequencia didática visa a estabelecer urna proposta de atividades a serem 

desenvolvidas com estudantes do sétimo ano do ensino fundamental (antiga sexta série), 

a respeito da visão indígena sobre a "descoberta" e a colonização do Brasil. 

-Objetivo 

Apresentar a alunos do sétimo ano do ensino fundamentaJ uma visão reaJista sobre as 

nacionaJidades indígenas brasileiras, abordando e eliminando os preconceitos que 

possam ter aprendido com a sociedade. 

-Duração 

O conteúdo desta sequencia está dividido entre duas aulas de quarenta e cinco minutos 

cada. 

-Plano da primeira aula 

l -Perguntar aos alunos o que eles sabem sobre o descobrimento do Brasi l. Ouvir duas 

ou três repostas. que provavelmente terão caráter eurocêntrico. e então perguntar se eles 

já pensaram em como se deu esta história pelo ponto de vista indígena. 

2-Abordar diversos pontos problemáticos da representação indígena na história 

tradicional, começando pelo mito de que a violência contra eles pertence ao passado. 

Após uma pequena explicação sobre o genocídio e os trabalhos forçados impostos pelos 

colonizadores (deixando claro que houve resistência). apresentar un1a notícia atuaJizada 

sobre confrontos com fazendeiros. 

3-Exibir para os aJunos os primeiros 2 minutos e meio deste vídeo (primeiro da série 

Índios no Brasil. No trecho selecionado, di versas pessoas entrevistadas aJeatoriamente 

na rua mencionam ou que não sabem nada sobre índios ou que aprenderam na escola 

apenas o básico sobre "a cultura indígena". Ao finaJ , um índio kaxinawá lamenta que a 

maioria dos brasileiros veja indígenas como coisa do passado): 
http://wwv.·.voutube.com/ watch'?v=H/\ OX2gCfLs 

Apontar que a população pensa que os indígenas possuem urna cultura homogênea e 

que esta foi destruída pelo contato com os portugueses. Este ponto será retomado mais 

tarde. 

4- Apresentar aos alunos os seguintes textos: 

··- Colombo, enrào - continuou o gato - resolveu desembarcar e saber que terra 
era aquela, porque eslava na dúvida se seria realmente a América ou outra. Entrou 
num bote e fo i para a praia. Pulou do bote e chamou os índios. 

Os índios não se mexeram do lugar. mas o cacique deles criou coragem e adiantou-se e 
chegou perto de Colombo. 



- Meus cumprimentos - disse Colombo. com toda a gentileza. fazendo uma cortesia 
com o chapéu de plumas. 

- Bem-vindo seja! - respondeu o índio, sem tirar o chapéu, porque não usava chapéu. 
Colombo então perguntou: 

- Poderá o cavalheiro dizer-me se isto por aqui é a tal América que eu ando 
procurando'! 

- Perfeitamente! - re.~pondeu o indio. Isto por aqui é a tal América que o senhor anda 
procurando. E o senhor já sei quem é. O senhor é o tal Cristóvão Colombo, não'! 

- Realmente, sou o tal. Mas como adivinhou? 

- Pelo jeito! - respondeu o índio. - Assim que o senhor botou o pé na praia, senti 
uma batida na pacuera e disse cá comigo: É o senhor Cristóvcio que está chegando. até 
aposto! 

Colombo adiantou-se para apertar a mão do índio. Em seguida o índio virou-se para os 
companheiros lá longe e grilou: 

- Estamos descobertos, rapaziada! Este é o tal Cristóvão Colombo que vem tomar 
conta das nossas terras. O tempo antigo lá se fo i. Daqui por diante é vida nova - e vai 
ser um turumhamba danado .. . 

Nesse ponto da história o Visconde botou a cabeça fora da lata e disse: 

- Ncio acreditem! A descoberta da América ncio.foi assim, foi muito d(lerente . .. 

(LOBA TO. José Bento Monteiro. Reinações de Nari::inho. 48" edição. São Paulo: Brasiliense, 1993. Pág. 
81) 

"A mudança mais significativa fo i a proposta de assimilação. Coerente com ela, 
algumas medidas.foram inovadoras: a proibição dos costumes indígenas nas aldeias. 
incluindo a imposição do português que deveria substituir a língua geral (...)" 

(ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os Índios na História do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 20 I O. 
Pág 11 0) 

5- Utilizar-se do segundo texto para demonstrar que a fala "o tempo antigo lá se foi. 
Daqui por diante é vida nova'' do primeiro é, visto que os portugueses ti veram trabalho 
para impor seus costumes aos índios. tão absurda quanto a noção de Colombo se referir 
a este continente como América ou a dos índios o estarem esperando. Explicar aos 
alunos que culturas estão em constante mutação, e não é por não terem mantido sua 
cultura idêntica ao que era no período pré-colonial que os índios deixaram de ser índios. 
Para facilitar o entendimento, utilizar os seguintes argumentos. se necessário: 

-Um descendente de africanos que goste de música clássica europeia ou um descendente 
de japoneses que deteste comer utilizando hashis nunca seriam acusados de "deixar de 
ser" negro ou asiático. 



-Nenhum europeu do período colonial seria capaz de sonhar com viagens espaciais ou 
internet. Todavia, estas inovações não nos impedem de considerar a nossa cultura 
''herdeira" da cultura europeia de então (pois normalmente fala-se da cultura brasileira 
como possuindo "elementos" das culturas indígenas originais daqui e das culturas 
africanas. porém sendo majoritariamente baseada na cultura europeia). Então por que 
faríamos uma exceção aos indígenas e exigiríamos que eles mantivessem sua cultura 
paralisada no tempo? 

6- Lembrar aos alunos que mesmo que os indígenas desejassem manter sua cultura 
imutável , isto seria impossível. Os métodos clássicos de subsistência indígena não 
podem mais ser utilizados, devido à dramática queda na quantidade de florestas e de 
animais. Caçar. por exemplo, é uma atividade muito difícil em um an1biente como o 
brasileiro. no qual grande parte dos animais está entrando em extinção. 

7-Explicar o fato de que a "cultura indígena" mencionada ao longo da aula na realidade 
não existe. Apresentar aos alunos o seguinte trecho: 

"A enorme diversidade de populações indígenas no território brasileiro dificultava não 
só a ação política de caráter geral, como também a construção de uma única imagem 
de índio condizente com os ideais da nova nação. " 

(ALMEIDA, Maria Regina Ce lestino de. Os Índios na História do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. FGV. 20 10. 
Pág 136) 

8-Recorrer novamente a analogias, e explicar aos alunos que os vários grupos indígenas 
são tão diferentes entre si quanto membros de países di versos ou. em alguns casos. de 
estados diversos do mesmo país. Não se pode. por exemplo, dizer que "a cultura 
brasileira" é a mesma em São Paulo e na Bahia. As diferenças culturais entre aldeias 
indígenas eram ainda maiores, pois cada uma era completamente independente das 
demais. Em uma aula para esta faixa estaria, iniciante em história, pode-se, para facilitar 
a compreensão, comparar as aldeias a pequenas nações. 

9-Explicar que a representação hornogeneizada das culturas indígenas e a forma como a 
suposta "cultura indígena" genérica foi estereotipada foram estratégias de dominação. 
visto que uma cultura esquecida pode ser mais facilmente substituída pela do invasor. 

I O-Lembrar aos alunos que esta homogeneização gerou dois estereótipos: o do 
·'selvagem" violento e canibal e o do "bom selvagem" que deve ser mantido longe da 
influência europeia para não "se corromper" . Explicar que ambas estas visões são 
errôneas. simplistas e prejudiciais às relações dos indígenas com o restante da 
sociedade. 

11-Como avaliação desta aula. pedir aos alunos que elaborem urna redação a respeito 
dos mitos existentes na cultura brasileira sobre indígenas, abordando ao menos três 
destes pontos: 

-Mitos que você conhecia e nos quais deixou de acreditar 

-Mitos que você conhecia e nos quais ainda acredita. Por que? 



-Mitos que você não conhecia. O que pensou a respeito deles? 

-0 que sua família te ensinou a respeito de indígenas? Após a aula de hoje. o que você 
acha das opiniões deles? A sua visão se alterou? 

-Plano da segunda aula 

Recomendo que a segunda aula seja utilizada para discussão e eliminação de dúvidas 

que os alunos tenham a respeito do conteúdo visto na primeira aula. inicialmente. deve
se pedir que os alunos se voluntariem para ler suas redações. Após ouvir três ou quatro 

redações, deve-se identificar os pontos que permanecem problemáticos e voltar a eles. 
Sempre que possível, no entanto, deve-se permitir que os próprios alunos corrijam os 
colegas. O professor deve procurar assumir o papel de moderador e esclarecer apenas as 
dúvidas a que nenhum aluno saiba responder. O objetivo é analisar o quanto eles 
realmente assimi laram, e encorajá-los a pensar no assunto com maior profundidade. 

Para encerrar o curso, apresentar aos alunos os seguintes exercícios. a serem resolvidos 
em casa e entregues na aula seguinte: 

1 )Pergunte a seus familiares o que eles pensam sobre a situação indígena. Caso encontre 
aJguma opinião estereotipada. anote-a e escreva em seu caderno uma pequena resposta a 
ela. 
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(Ti ra da Turma da Mônica. disponível em www.monica.corn.br/indcx .htm . Propriedade de Mauricio de 
Sousa Produções) 

Encontre e discuta três problemas com a tirinha acima. 

(A resposta do aluno deve apontar a opinião de Oudu de que todos os índios possuem a 
mesma cultura, a visão estereotipada que o menino tem desta cultura e a representação 

dos indígenas como ··intocados .. pela cultura moderna. a ponto de não saberem o que é 

uma televisão). 



Bibliografia 

LIVROS 

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os Índios na História do Brasil. Rio de 

Janeiro: Ed . FGV, 2010. 

LOBA TO, José Bento Monteiro. Reinações de Narizinho. 488 edição. São Paulo: 

Brasiliense, 1993. 

DOCUMENTÁRIO 

CARELLI, Vincent. Índios no Brasil- I. Quem São Eles? Brasil, 2000. Duração: 18 

minutos. Colorido. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=HA_OX2gCfl.s 

Fonte da tirinha: 

www.monica.eom.br/ indcx. htm 


	txopai e itôhã20130506160157-m1_Página_1
	txopai e itôhã20130506160157-m1_Página_2
	txopai e itôhã20130506160157-m1_Página_3
	txopai e itôhã20130506160157-m1_Página_4
	txopai e itôhã20130506160157-m1_Página_5
	txopai e itôhã20130506160157-m1_Página_6

