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Apresentação 

Será que sempre existiram territórios como os que conhecemos hoje? O que sig-
nifica ter a vida delimitada por fronteiras? Qual é a importância do Estado na gestão, 
no controle e na transformação do território? Como nos relacionamos com pessoas 
ou grupos de pessoas que passam a viver no mesmo território que habitamos? Como 
o território brasileiro foi constituído? Quais disputas territoriais ocorrem no Brasil? 
Quando o colonizador chegou ao território que conhecemos atualmente como Brasil, 
muitos povos já viviam e dominavam essas terras, o que gerou disputas e intensos 
conflitos, mas será que tudo isso ficou no passado, que vivemos em um momento his-
tórico sem questões territoriais? Com toda a certeza não. Mas então como podemos 
resolver esses conflitos? Qual é o papel do Estado e dos cidadãos nesse contexto? Es-
sas perguntas são fundamentais para compreendermos diversos aspectos do mundo 
em que vivemos. Convidamos você a buscar algumas respostas para essas questões 
ao utilizar esta obra de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o Ensino Médio. 

Mas não se iluda! As respostas não estarão prontas nem são uma verdade única. 
Você terá de construí-las coletivamente lendo textos, fazendo pesquisas, investigando 
sua realidade, interpretando textos filosóficos, literários, imagens, filmes, enfim, você 
precisará buscar as respostas e discutir com os professores e os colegas. 

Há, ainda, muitas outras perguntas do âmbito das Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas a serem feitas e respondidas, e caberá a você formulá-las, pois quem pergunta 
e exercita a curiosidade já começa a enfrentar um dos desafios mais importantes da 
área: desenvolver um pensamento crítico sobre muitas das questões que nos cercam. 

Neste mar sem fim de informações em que vivemos no século XXI, temos de 
desenvolver uma grande capacidade crítica para construir nossas próprias opiniões, 
baseados em estudo, argumentos e dados confiáveis. Não basta buscar, sem crité-
rio, informações na internet, pois corremos o risco de ser enganados e manipulados. 
Como saber se uma informação é falsa ou merece ser questionada? Sendo críticos, 
isto é, buscando outras fontes para comparar, levantando dados e, o mais importante, 
criando uma interpretação própria, com base nos dados apurados. 

Esta pode ser a maior tarefa da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 
contribuir para que os cidadãos exercitem suas habilidades intelectuais e adquiram 
conhecimentos que os tornem capazes de construir uma leitura do mundo que os 
cerca. Isso os ajudará a fazer suas escolhas com autonomia, responsabilidade e basea-
dos em argumentos. Ou seja: não se trata de, simplesmente, memorizar informações 
para fazer uma prova. Bem mais do que isso, esta obra propõe que você seja capaz de 
pensar por conta própria, que seja dono de suas próprias ideias. Para isso, oferecemos 
um conjunto de perguntas e problemas vividos pela nossa sociedade e para os quais 
vamos buscar construir, juntos, respostas e soluções, a partir de uma análise bem 
fundamentada e de um pensamento crítico. 

Para que serve tudo isso? Para nos constituirmos em cidadãos responsáveis pelas 
nossas escolhas e pela vida coletiva. Para que possamos compreender e respeitar os 
direitos do outro e as necessidades do planeta em que vivemos. Para que todos pos-
samos, enfim, viver com dignidade. 
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Conheça sua obra!
Esta obra está organizada em torno de um conjunto de textos e atividades que vão se intercalando: a proposta 

é convidar o estudante a ter um papel ativo em sala de aula, produzindo pesquisas e reflexões para construir co-
nhecimentos e também um pensamento crítico. 

SEÇÕES

 LER...
Atividades baseadas em textos de diferentes linguagens com 
vistas a trabalhar habilidades como comparar, observar, ana-
lisar e produzir reflexões a partir da leitura e do diálogo entre 
estudantes e professor.

 PONTO DE VISTA
Atividades em que será necessário identificar as opiniões e os 
argumentos de um ou mais autores para, em seguida, elaborar 
uma opinião própria, concordando ou discordando do(s) au-
tor(es) e apresentando novos argumentos com base no que já 
foi trabalhado, em pesquisas ou na experiência pessoal.

 NARRATIVAS

Textos de pessoas que contam algo relacionado com o tema do 
capítulo; o objetivo é incentivar uma discussão inicial acerca do 
que vai ser problematizado no capítulo. 

 PESQUISA

Ao realizar pesquisas, os estudantes assumem um papel ati-
vo na construção do conhecimento trazendo novos elemen-
tos e ideias para a reflexão conjunta de professor e colegas. 
As propostas de pesquisa apresentam roteiros com um pas-
so a passo na perspectiva de oferecer estratégias de maior 
rigor metodológico. 

 PARE e PENSE

Oferece um apoio para a leitura dos textos explicativos dos 
temas dos capítulos propondo questões que não se limitam 
à identificação de informações no texto, mas visam fomen-
tar reflexões e extrapolações em relação ao que está sendo 
discutindo. 

 RELEITURA

Esforço de síntese e de elaboração de conclusões acerca de 
temas relacionados ao mundo em que vivemos, à luz do que 
foi trabalhado ao longo do capítulo. 

 LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Indicação de livros, artigos, filmes, documentários e sites 
que possam ampliar os conceitos e ideias trabalhadas no ca-
pítulo. É sempre acompanhado de um pequeno texto sobre 
o conteúdo da obra sugerida. 

 ENEM

Seleção de questões do Exame Nacional do Ensino Médio 
que mobilizam conteúdos estudados em cada capítulo.

ENTENDA A BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento elaborado por especialistas de todas as áreas 

do conhecimento com a colaboração de milhares de professores e educadores; ela orienta o desenvolvimento de 
práticas em sala de aula que promovam uma formação humana integral e, também, a construção de uma socie-
dade justa, democrática e inclusiva. Além disso, esse documento define o conjunto de aprendizagens essenciais 
que todos os estudantes brasileiros devem ter ao término da Educação Básica.

A BNCC traz Competências Gerais, Competências Específicas e Habilidades para as quatro áreas do 
conhecimento; elas visam assegurar a formação básica comum dos estudantes.

É importante que você entenda o conceito de competência, pois ele é o eixo condutor das aprendizagens da 
Educação Básica.

Pode-se definir competência como mobilização de:
• conhecimentos (conceitos e procedimentos);
• habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais);
•  atitudes e valores a fim de resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho.

A BNCC estabelece um conjunto de dez Competências Gerais, que devem ser trabalhadas ao longo de toda a 
Educação Básica, e de diversas Competências Específicas e Habilidades próprias de cada área do conhecimento.

Nas diferentes etapas do livro você encontrará ícones bastante visíveis que identificam tanto as 
Competências Específicas da área como as Habilidades trabalhadas nas seções e atividades que 
compõem as etapas. É importante que você entenda essas Competências e Habilidades para apro-
veitar melhor as proposições de cada projeto. Nas páginas 159-160 você encontra todas as 
Competências e Habilidades da BNCC que foram utilizadas na obra. 

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C

CO
M

PE
TÊ

NC
IA

S ESPECÍFICAS DA
 Á

REA 

BNCC



5

Sumário
Capítulo 1 –  Estados e fronteiras  ................................................ 6
Competências gerais: 1, 2, 4, 10

A formação do Estado moderno ................................................ 11

Capítulo 2 – Eu e o outro: Imigrantes e refugiados .................. 30
Competências gerais: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

Nós e os estrangeiros ................................................................. 33

Capítulo 3 – A conquista portuguesa e os povos indígenas ....... 54
Competências gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

Os povos indígenas da América ................................................. 59

A expansão marítima portuguesa ............................................... 62

A expansão do império português ............................................. 71

Capítulo 4 – A escravidão em diferentes épocas ...................... 82
Competências gerais: 1, 2, 3, 4, 7, 10

A escravidão ao longo da História .............................................. 86

A escravidão africana no Brasil ................................................... 93

A resistência escrava ................................................................ 100

Capítulo 5 –  Territórios tradicionais: indígenas e 
quilombolas .......................................................... 108

Competências gerais: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

Direito à terra, direito à vida  .....................................................112

Uma dívida histórica .................................................................115

Diferentes formas de demarcação ............................................ 124

Capítulo 6 – As dinâmicas do território brasileiro .................. 134
Competências gerais: 1, 2, 4, 7, 9, 10

Formação do território e das fronteiras  .................................... 136

As fronteiras do território brasileiro .......................................... 140

Um território em disputa  ......................................................... 142

O território amazônico ............................................................. 147

Referências bibliográficas  ........................................................ 158

Competências e Habilidades  .................................................... 159Competências e Habilidades  ....................................................

3D
sc

ul
pt

or
/S

hu
tt

er
st

oc
k



6

ESTADOS E 
FRONTEIRAS1

Você conhece o muro construído  na fronteira do 
México com os Estados Unidos? Por que é preciso 
um muro para separar  esses países?  Por que me-

xicanos não podem entrar livremente nos Estados Unidos e 
vice-versa?

Na atualidade,  qualquer indivíduo nascido em qualquer 
lugar  de um dos cinco continentes  é registrado como cida-
dão de  determinado país, que possui um território, frontei-
ras definidas e uma história particular. Cada país define, in-
clusive, as regras para que pessoas de outras nacionalidades 
possam  (ou não) entrar  em seu território. No entanto, nem 
sempre foi assim. Na Idade Média ou  na América  anterior 
à chegada dos europeus, não havia  a ideia de  nacionalida-
de   nem documentos que  identificassem a procedência das 
pessoas. Estas viam-se apenas atreladas a um local, uma 
comunidade definida cultural e territorialmente. 

As fronteiras são linhas imaginárias criadas  como resul-
tado de  conquistas  e guerras, ou por meio de acordos di-
plomáticos. Elas delimitam um território relacionado a um 
Estado  nacional dominado por um grupo político, ainda 
que o poder  desse Estado  possa, muitas vezes, extrapolar 
suas fronteiras territoriais. Colônias da América, por exem-
plo, faziam parte dos domínios portugueses e espanhóis e 
localizavam-se em outro continente. 

Mas o que significa ter a  vida delimitada por fronteiras 
e sob a tutela de  Estados nacionais? O Estado seria uma 
forma de proteção dos cidadãos ou a origem de muitos 
conflitos e guerras?

� Muro de fronteira entre os Estados Unidos e o México, Novo México, 2019.
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Neste capítulo, vamos compreender a formação dos Estados  modernos e das 
monarquias nacionais  na Europa, a partir do século XIV, bem como as diferentes 
formas de organização do Estado e suas relações com a religião.  Esse percurso 
histórico nos  ajudará a entender a constituição dos  Estados nacionais e os desafios 
para a construção da cidadania. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

�   Famílias mexicanas que vivem em Tijuana 
visitam a família que vive nos Estados 
Unidos, encontrando-se no muro da 
fronteira em Playas de Tijuana. México, 2017.
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8 CAPÍTULO 1

NARRATIVAS

A organização dos territórios em Estados, separados por fronteiras rígidas, impõe inúmeros desafios e proble-
mas ao mundo contemporâneo. Leia a história de Maha Mamo, publicada no site da Agência das Nações Unidas 
para Refugiados (ACNUR). Mamo nasceu no Líbano, no Oriente Médio, mas não teve sua nacionalidade reconhe-
cida e se tornou uma “apátrida”, isto é, uma pessoa sem pátria. 

Depois, assista ao vídeo Xenofobia: um crime silenciado, produzido pelo site de notícias estadunidense HuffPost 
Brasil em 2016, e leia o trecho sobre um protesto ocorrido na Itália contra a manifestação de ódio aos imigrantes.  

Ao final, reflita sobre esses temas com base no Roteiro de trabalho.

Maha Mamo, refugiada apátrida no Brasil, fala sobre os desafios  
de uma vida sem nacionalidade

Quando criança, Maha Mamo não podia viajar com a escola para fora do Líbano. 
Enquanto outras crianças iam para a Síria e Jordânia, ela ficava em casa. Mesmo sen-
do uma das melhores do time de basquete, ela nunca pôde representar o seu país 
de origem em competições. Por quê? Porque ela não tem nacionalidade. Maha foi 
declarada apátrida ao nascer devido às leis de nacionalidade da Síria e do Líbano.

Os pais de Maha são de nacionalidade síria, mas têm diferentes religiões. O pai dela é 
cristão e a mãe é muçulmana. Como o casamento inter-religioso é ilegal na Síria, os pais 
de Maha fugiram para o Líbano, onde Maha e seus irmãos nasceram.

Como o pai de Maha é sírio, de acordo com as leis de nacionalidade da Síria, 
Maha deveria ser reconhecida como uma cidadã síria. Porém, com pais de diferentes 
religiões, não foi possível registrar o casamento nem o nascimento, o que a impediu 
de ser reconhecida como uma cidadã síria e de obter os documentos que o provam.

Maha tampouco pôde ser considerada libanesa, já que seus pais não são libaneses 
e a lei não permite adquirir a nacionalidade se você nasceu no país. As naturalizações 
são raras no Líbano. 

As crianças apátridas, como Maha, encontram na vida adulta um caminho repleto de problemas e frustrações. Os 
serviços que geralmente são tomados como garantidos, como educação e saúde, são acessíveis somente por meio da 
confiança na boa vontade de algumas pessoas. “Eu tive que receber uma isenção especial para receber meu certificado 
de Ensino Médio”, diz Maha [,] cujos pais tiveram que implorar ao diretor da escola para que ela e seus irmãos pudessem 
receber educação.

Depois que terminou a escola, apenas uma das muitas universidades em que ela se inscreveu a aceitou. Mas não para 
cursar medicina, que era seu sonho. “Ser uma apátrida é muito mais doloroso quando você sabe que sua capacidade é 
muito maior do que aquilo que te permitem fazer”, ela diz. “Você não sabe seu potencial se não te dão o direito de existir”.

ACNUR. Maha Mamo, refugiada apátrida no Brasil, fala sobre os desafios de uma vida sem nacionalidade, 15 dez. 2016. Disponível em: 
https://www.acnur.org/portugues/2016/12/15/maha-mamo-refugiada-apatrida-no-brasil-fala-sobre-os-desafios-de-uma-vida-sem-nacionalidade/.  

Acesso em: 30 maio 2020.

Depoimento de Maha Mamo 
#EU PERTENÇO

Meu nome é Maha Mamo, fruto de uma constante guerra contra leis anti-humanitárias. Eu sou uma cidadã do 
mundo, mas sou apátrida, privada dos direitos básicos de um ser humano. Vivi nas sombras por 26 anos no Líbano, 
lutando para existir, por pertencer, e por viver. Atualmente sou apátrida, mas tenho alguns direitos. Me mudei para o 
Brasil 2 anos atrás [em 2014] e continuo na mesma batalha. De uma fraca sombra me tornei invencível, seguindo meu 
novo caminho de vida com um objetivo em mente: conquistar os direitos que uma identidade (cidadania) traz. Eu sou 
uma sonhadora com um livro cheio de emoções, conquistas, falhas e sucessos. Mas o livro não tem autor, porque eu 
nunca existi. Me uni ao ACNUR para trabalhar de mãos dadas a conquistar o impossível, acabar com a apatridia no 
mundo. Eu sou uma de 10 milhões de apátridas no mundo que viram uma luz no fim do túnel e estão andando nesta 
direção. O custo de seguir seus sonhos nunca é barato. Deixei família, amigos, trabalho, a minha vida, o lugar que eu 
chamava de lar, em troca de um futuro desconhecido. Esse futuro me tirou o meu único irmão em um ato de violência 
contra a sua vida nas ruas do Brasil. Mas eu nunca vou deixar de lutar por meus direitos! Eu já existo nos olhos das 
pessoas que me amam, acreditam em mim e na minha luta, cada pessoa que assina a petição aberta “I belong”. Em 
breve eu certamente existirei frente a burocracia de um destes 196 países ao redor do mundo. O que acha de me ajudar 
a espalhar para o mundo esta causa em prol da nacionalidade e a tentativa de falar com o Presidente da República?

MAHA MAMO. Conheça minha história. Disponível em: http://www.mahamamo.com/historia/. Acesso em: 30 maio 2020. 
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Fabrice Coffrini/AFP

 � Maha Mamo em Gênova, Itália, 2019.
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A xenofobia é o temor ou a desconfiança contra estrangeiros. Pode se manifestar de modo velado (em comen-
tários e expressões preconceituosas) ou de forma explícita, em manifestações públicas, ataques verbais, violência 
física ou assassinato de estrangeiros. 

 �  Imagem do filme Xenofobia: um crime silenciado (HuffPost Brasil, 2016, 7m50s). Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=a93gRuIwW80. Acesso em: 20 jun. 2020.

Em 2018, na pequena cidade de Macerata, na Itália, cerca de 30 mil pessoas saíram às ruas para protestar 
contra manifestações de ódio aos imigrantes. A manifestação ocorreu alguns dias depois de um atirador abrir fogo 
contra imigrantes no centro da cidade. Ao ser preso, ele estava envolto em uma bandeira da Itália. 

 � ”Por um futuro não violento, não ao ódio”, afirma cartaz de manifestação contra o racismo e a xenofobia. Macerata, Itália, 2018.

 Roteiro de trabalho
1. Por que Maha Mamo é considerada apátrida? O que isso significa?

2. Por que ela afirma que “nunca existiu”? Por quais dificuldades ela passou por não ter uma nacionalidade?

3. No vídeo sobre xenofobia, o que os relatos de estrangeiros têm em comum? 

4. Você considera que manifestações como a de Macerata contribuem para reduzir a xenofobia?

5. Com base na história de Maha Mamo e nas narrativas apresentadas no vídeo, o que podemos afirmar sobre 
a necessidade de as pessoas serem reconhecidas como cidadãs de determinado país ou nacionalidade? 
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1385138513851385  Centralização monárquica em   Centralização monárquica em   Centralização monárquica em   Centralização monárquica em 
Portugal  faz de  dom João I rei de Portugal  faz de  dom João I rei de Portugal  faz de  dom João I rei de Portugal  faz de  dom João I rei de 
Portugal.Portugal.Portugal.Portugal.

1469146914691469  União dos Reinos de Castela e   União dos Reinos de Castela e   União dos Reinos de Castela e   União dos Reinos de Castela e 
Aragão por meio do casamento Aragão por meio do casamento Aragão por meio do casamento Aragão por meio do casamento 
de Isabel I (de Castela) e de Isabel I (de Castela) e de Isabel I (de Castela) e de Isabel I (de Castela) e 
Fernando II (de Aragão).Fernando II (de Aragão).Fernando II (de Aragão).Fernando II (de Aragão).

1481   1481   1481   1481   Dom João II assume o trono Dom João II assume o trono Dom João II assume o trono Dom João II assume o trono 
português, investindo fortemente português, investindo fortemente português, investindo fortemente português, investindo fortemente 
na centralização do poder nas na centralização do poder nas na centralização do poder nas na centralização do poder nas 
mãos do rei.mãos do rei.mãos do rei.mãos do rei.

1485148514851485  Início da dinastia Tudor na   Início da dinastia Tudor na   Início da dinastia Tudor na   Início da dinastia Tudor na 
Inglaterra: centralização Inglaterra: centralização Inglaterra: centralização Inglaterra: centralização 
monárquica sob o governo de monárquica sob o governo de monárquica sob o governo de monárquica sob o governo de 
Henrique VII.Henrique VII.Henrique VII.Henrique VII.

1492149214921492  Centralização monárquica na   Centralização monárquica na   Centralização monárquica na   Centralização monárquica na 
Espanha: expulsão dos mouros de Espanha: expulsão dos mouros de Espanha: expulsão dos mouros de Espanha: expulsão dos mouros de 
Granada. Chegada de Colombo à Granada. Chegada de Colombo à Granada. Chegada de Colombo à Granada. Chegada de Colombo à 
América.América.América.América.

1498149814981498  Vasco da Gama descobre um novo   Vasco da Gama descobre um novo   Vasco da Gama descobre um novo   Vasco da Gama descobre um novo 
caminho para as Índias.caminho para as Índias.caminho para as Índias.caminho para as Índias.

1500150015001500  Pedro Álvares Cabral chega às   Pedro Álvares Cabral chega às   Pedro Álvares Cabral chega às   Pedro Álvares Cabral chega às 
terras que viriam a ser chamadas terras que viriam a ser chamadas terras que viriam a ser chamadas terras que viriam a ser chamadas 
de Brasil.de Brasil.de Brasil.de Brasil.

Período de florescimento das Período de florescimento das Período de florescimento das Período de florescimento das 
monarquias nacionais  europeias. monarquias nacionais  europeias. monarquias nacionais  europeias. monarquias nacionais  europeias. 
Intensificação do processo de “caça às Intensificação do processo de “caça às Intensificação do processo de “caça às Intensificação do processo de “caça às 
bruxas” na Europa a partir de meados bruxas” na Europa a partir de meados bruxas” na Europa a partir de meados bruxas” na Europa a partir de meados 
do século. Práticas mercantilistas, das do século. Práticas mercantilistas, das do século. Práticas mercantilistas, das do século. Práticas mercantilistas, das 
quais alguns princípios já  estavam quais alguns princípios já  estavam quais alguns princípios já  estavam quais alguns princípios já  estavam 
formulados desde a segunda metade do formulados desde a segunda metade do formulados desde a segunda metade do formulados desde a segunda metade do 
século XV.século XV.século XV.século XV.

1509-15471509-15471509-15471509-1547  Reinado de Henrique VIII na   Reinado de Henrique VIII na   Reinado de Henrique VIII na   Reinado de Henrique VIII na 
Inglaterra.Inglaterra.Inglaterra.Inglaterra.

1513-15161513-15161513-15161513-1516  O filósofo florentino Nicolau   O filósofo florentino Nicolau   O filósofo florentino Nicolau   O filósofo florentino Nicolau 
Maquiavel escreve Maquiavel escreve Maquiavel escreve Maquiavel escreve O príncipeO príncipeO príncipeO príncipe....

1514151415141514  Francisco I torna-se rei da França,   Francisco I torna-se rei da França,   Francisco I torna-se rei da França,   Francisco I torna-se rei da França, 
criando o Estado absolutista francês.criando o Estado absolutista francês.criando o Estado absolutista francês.criando o Estado absolutista francês.

1515-15471515-15471515-15471515-1547  Processo de centralização   Processo de centralização   Processo de centralização   Processo de centralização 
monárquica na França  – monárquica na França  – monárquica na França  – monárquica na França  – 
dinastia Valois.dinastia Valois.dinastia Valois.dinastia Valois.

1517 1517 1517 1517  Início da Reforma  luterana na  Início da Reforma  luterana na  Início da Reforma  luterana na  Início da Reforma  luterana na 
Alemanha: criação da religião Alemanha: criação da religião Alemanha: criação da religião Alemanha: criação da religião 
protestante em oposição ao protestante em oposição ao protestante em oposição ao protestante em oposição ao 
catolicismo, dando início a vários catolicismo, dando início a vários catolicismo, dando início a vários catolicismo, dando início a vários 
conflitos religiosos na Europa. conflitos religiosos na Europa. conflitos religiosos na Europa. conflitos religiosos na Europa. 

1519151915191519  Carlos V torna-se rei da Espanha.  Carlos V torna-se rei da Espanha.  Carlos V torna-se rei da Espanha.  Carlos V torna-se rei da Espanha.
1536153615361536  O rei  dom João III institui a   O rei  dom João III institui a   O rei  dom João III institui a   O rei  dom João III institui a 

Inquisição em Portugal. Até 1684 Inquisição em Portugal. Até 1684 Inquisição em Portugal. Até 1684 Inquisição em Portugal. Até 1684 
foram queimadas 1 379 pessoas, foram queimadas 1 379 pessoas, foram queimadas 1 379 pessoas, foram queimadas 1 379 pessoas, 
muitas acusadas de feitiçaria.muitas acusadas de feitiçaria.muitas acusadas de feitiçaria.muitas acusadas de feitiçaria.

1541154115411541  Início da Reforma  calvinista na Suíça   Início da Reforma  calvinista na Suíça   Início da Reforma  calvinista na Suíça   Início da Reforma  calvinista na Suíça 
sob a liderança de João Calvino.sob a liderança de João Calvino.sob a liderança de João Calvino.sob a liderança de João Calvino.

1545-15631545-15631545-15631545-1563  Concílio de Trento:   Concílio de Trento:   Concílio de Trento:   Concílio de Trento: 
Contrarreforma Católica.Contrarreforma Católica.Contrarreforma Católica.Contrarreforma Católica.

1556 1556 1556 1556  Filipe II torna-se rei da Espanha. Filipe II torna-se rei da Espanha. Filipe II torna-se rei da Espanha. Filipe II torna-se rei da Espanha.
1580158015801580  Início da União Ibérica.  Início da União Ibérica.  Início da União Ibérica.  Início da União Ibérica.
1589158915891589  Henrique IV torna-se rei da França.  Henrique IV torna-se rei da França.  Henrique IV torna-se rei da França.  Henrique IV torna-se rei da França.

Século XV Século XVI

Começa o período de maior força do Começa o período de maior força do Começa o período de maior força do Começa o período de maior força do 
absolutismo na França (até o século absolutismo na França (até o século absolutismo na França (até o século absolutismo na França (até o século 
XVIII).XVIII).XVIII).XVIII).
1603160316031603  Morte da rainha Elizabeth na   Morte da rainha Elizabeth na   Morte da rainha Elizabeth na   Morte da rainha Elizabeth na 

Inglaterra, pondo fim à dinastia Inglaterra, pondo fim à dinastia Inglaterra, pondo fim à dinastia Inglaterra, pondo fim à dinastia 
Tudor.Tudor.Tudor.Tudor.

  Jaime I assume o trono ,   Jaime I assume o trono ,   Jaime I assume o trono ,   Jaime I assume o trono , 
iniciando a dinastia Stuart.iniciando a dinastia Stuart.iniciando a dinastia Stuart.iniciando a dinastia Stuart.

1610161016101610  Luís XIII torna-se rei da França.  Luís XIII torna-se rei da França.  Luís XIII torna-se rei da França.  Luís XIII torna-se rei da França.
1621162116211621  Filipe IV torna-se rei da Espanha.  Filipe IV torna-se rei da Espanha.  Filipe IV torna-se rei da Espanha.  Filipe IV torna-se rei da Espanha.
1625162516251625  Carlos I assume o trono inglês.  Carlos I assume o trono inglês.  Carlos I assume o trono inglês.  Carlos I assume o trono inglês.
1640164016401640  Fim da União Ibérica.  Dom   Fim da União Ibérica.  Dom   Fim da União Ibérica.  Dom   Fim da União Ibérica.  Dom 

João IV torna-se rei de Portugal. João IV torna-se rei de Portugal. João IV torna-se rei de Portugal. João IV torna-se rei de Portugal. 
Início da Revolução Puritana na Início da Revolução Puritana na Início da Revolução Puritana na Início da Revolução Puritana na 
Inglaterra, a primeira revolução Inglaterra, a primeira revolução Inglaterra, a primeira revolução Inglaterra, a primeira revolução 
burguesa da Europa.burguesa da Europa.burguesa da Europa.burguesa da Europa.

1643 1643 1643 1643  Luís XIV torna-se rei da França. Luís XIV torna-se rei da França. Luís XIV torna-se rei da França. Luís XIV torna-se rei da França.
1649164916491649  Deposição e execução do rei   Deposição e execução do rei   Deposição e execução do rei   Deposição e execução do rei 

Carlos I. Criação do regime Carlos I. Criação do regime Carlos I. Criação do regime Carlos I. Criação do regime 
republicano na Inglaterra, sob a republicano na Inglaterra, sob a republicano na Inglaterra, sob a republicano na Inglaterra, sob a 
liderança parlamentar de Oliver liderança parlamentar de Oliver liderança parlamentar de Oliver liderança parlamentar de Oliver 
Cromwell.Cromwell.Cromwell.Cromwell.

1651 1651 1651 1651  Publicação de Publicação de Publicação de Publicação de Leviatã Leviatã Leviatã Leviatã, do , do  Leviatã Leviatã, do  Leviatã Leviatã, do , do 
filósofo inglês Thomas Hobbes.filósofo inglês Thomas Hobbes.filósofo inglês Thomas Hobbes.filósofo inglês Thomas Hobbes.

�  Retrato de Martinho Lutero, de Lucas 
Cranach, o Velho, 1528 (óleo sobre 
tela, 34,3 cm × 24,4 cm).

� A família de Luís XIV (detalhe),  de 
Jean Nocret,1670  (óleo sobre tela, 298 
cm × 419 cm ). Na imagem, Luís XIV, 
rei absolutista que governou a França 
entre 1643 e 1715, aparece como o deus 
grego Apolo. Chamado também de “Rei 
Sol”, é representado  nessa cena com sua 
família, ocupando o lugar central. Os 
reis absolutistas centralizavam o poder 
e diziam detê-lo por vontade divina. Ao 
monarca Luís XIV é atribuída a famosa 
frase: “O Estado sou eu.”.  Nessa tela, 
portanto, o artista expressa o poder 
do governante, buscando na tradição 
clássica elementos que valorizem os 
signos do poder absolutista.

� Filipe IV  de Espanha,  de Diego Velázquez, 
1644 (óleo sobre tela, 130,2 cm × 97,8 cm).

� Carlos I com monsieur Saint-Antoine, 
1633  (óleo sobre tela, 370 cm × 265 cm ). 
 Saint-Antoine era cavalariço de Carlos I.

�   Reis árabes pagam tributo aos reis católicos, de 
Antonio Rodriguez, século XVIII. (Dimensões 
não informadas.)
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CAPÍTULO 110

Estados europeus: século XV a XVII

Século XVII



 A FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO
No século XVI, a Europa definitivamente já não 

era a mesma da Idade Média (476-1453). A partir do 
século XI começou a ocorrer grande crescimento das 
atividades comerciais. No final da época medieval, 
mercadores e banqueiros prenunciavam o desen-
volvimento capitalista. No século XVI, foi a vez de 
a ciência inovar e desafiar as antigas teorias. O Re-
nascimento artístico e cultural, iniciado na península 
Itálica no século XIV, colocaria o ser humano como 
o centro do Universo. O Humanismo passou a ser re-
ferência para muitas pessoas nos séculos seguintes. 
Além disso, a expansão marítima levaria à Europa 
não apenas riquezas, mas também a possibilidade 
de novas conquistas. Nesse contexto, foram se cons-
tituindo Estados nacionais unificados sob o signo 
de uma família real. Assim aconteceu na França, na 
Inglaterra, em Portugal e na Espanha, entre outros 
reinos europeus.

A origem desses Estados, contudo, remete-nos 
à Idade Média. Desde o império constituído por 
Carlos Magno (rei dos francos) entre os séculos VII 
e VIII, começaram a se entrelaçar alguns dos fios 
de uma história que se desdobraria na formação de 
reinos nos séculos seguintes. Afirma Gérard Soulier, 
jurista francês:

A Europa nasceu na Idade Média e os traços 
principais da Europa moderna desenham-se aí, 
pouco a pouco, de maneira contrastada: por um 
lado, o fracionamento – em particular, na socieda-
de feudal – lentamente reduzido pela formação de 
Estados, mas estes vão acentuar as oposições; por 
outro, a unidade numa fé cristã que conquistou o 
conjunto do continente. Por outro ainda, os sábios, 
os letrados – essencialmente clérigos – têm uma lín-
gua comum, o latim, e, quando as universidades se 
desenvolvem, a partir do século XIII, estabelece-se 
entre elas uma circulação intensa, de uma ponta à 
outra do continente [...]

SOULIER, Gérard. A Europa: história, civilização,  
instituições. Lisboa: Instituto Piaget, s.d. p. 38.

Afirma ainda o mesmo autor:

A invenção do Estado não é uma invenção 
de juristas; é, em primeiro lugar, o fruto da 
obstinação das grandes dinastias em unifica-
rem territórios sob o seu imperium. A pala-
vra fronteira aparece no século XIV, tal como o 
símbolo nacional da bandeira. No momento do 
Renascimento, vários grandes estados já mani-
festam, claramente, a sua presença na História. 
A política dos reis foi, em primeiro lugar, asse-
gurar a sua autoridade sobre um território; esta 
autoridade recebeu a legitimação da teoria da 
soberania, mas esta deslocar-se-á do monarca 
para a nação.

SOULIER, op. cit., p. 47-48.

Diferentemente do que ocorria na Idade Média, 
no Estado moderno o poder não se afirmaria mais 
com base em relações pessoais, ou seja, mediante 
laços estabelecidos entre os representantes das di-
ferentes ordens (nobreza, clero e trabalhadores). As 
relações de fidelidade, hierarquia e obrigação entre 
camponeses e senhores ou entre vassalos e suseranos 
também não definiriam mais a ordem social. Uma das 
principais características do Estado moderno, em ges-
tação desde fins da Idade Média, era sua impessoa-
lidade. O governante, como chefe de Estado, deveria 
governar sem levar em conta essas relações de com-
promisso, oferecendo sobretudo segurança a todos 
os seus súditos.

Enquanto na Idade Média os exércitos eram priva-
dos e atendiam àqueles que estavam protegidos por 
um nobre, na Idade Moderna (1453-1789), o exérci-
to do rei defendia todos aqueles que vivessem em um 
mesmo território – surgiu assim a definição de um es-
paço nacional com fronteiras delimitadas. Derrubados 
os muros das cidades medievais, foram postas em seu 
lugar linhas invisíveis, abstratas, que só podiam ser en-
contradas em mapas, mas que eram defendidas pelos 
exércitos reais. Estes eram sustentados pelo rei, com 
o apoio financeiro dos comerciantes burgueses, in-
teressados em conquistar melhores condições para a 
expansão de seus negócios ao visar à ampliação das 
fronteiras.

O processo de afirmação desses Estados na-
cionais estendeu-se por séculos, o que demandou 
construir um corpo de leis nacionais e vários sím-
bolos que permitissem a homens e mulheres de um 
mesmo país se identificarem como cidadãos. Além 
da formulação de leis nacionais, às quais todos esta-
vam submetidos, buscou-se ainda unificar a moeda 
e adotar uma língua nacional, embora isso não te-
nha ocorrido com frequência. Foi necessário criar até 
mesmo uma história nacional. Na Idade Média, caso 
perguntássemos a uma pessoa da região da atual 
França se ela era francesa, decerto ela responderia 
que não, pois se sentia vinculada à região em que 
nasceu, à terra, mas não à nação; provavelmente a 
resposta seria de que era católica ou moradora de 
determinada cidade, mas sem fazer referência à na-
ção francesa. 

PARE e PENSE

1. O que significa dizer que nos Estados moder-
nos as relações entre governante e súditos 
tornaram-se impessoais?

2. O que garantia o poder do rei nos Estados 
modernos?

11ESTADOS E FRONTEIRAS



 As monarquias nacionais
A primeira forma de expressão e organização política 

desses novos Estados foram as monarquias nacionais, 
que logo caminharam para sua forma absolutista. Essa 
maneira de organizar o governo ficou conhecida como 
Antigo Regime, rótulo atribuído pelos historiadores da 
época posterior à eclosão da Revolução Francesa (1789), 
que derrubaria a monarquia absolutista na França. Qua-
se todos os reinos europeus adotaram esse modo de 
organização do poder durante a Idade Moderna, com 
exceção dos Países Baixos (Bélgica e Holanda), que ado-
taram a forma republicana sob o título de República Ho-
landesa dos Países Baixos Unidos.

Portugal tornou-se um Estado unificado em fins do 
século XIV, mas só passou a ser um Estado absolutista 
mais tarde. O auge desse tipo de governo ocorreu no 
século XVIII, quando o marquês de Pombal era secretá-
rio de Estado, durante o reinado de dom José I.

Na Espanha,  enfim unificada em 1492, o absolutis-
mo fortaleceu-se com as riquezas trazidas da América 
no século XVI, mas fazendo daquela nação uma das 
mais poderosas da Europa, principalmente durante o 
reinado de Filipe II e enquanto durou a anexação de 
Portugal e suas colônias (1580-1640).

Na Inglaterra, por sua vez, o absolutismo sofreu 
sua primeira derrota nos anos 1640, quando o Par-
lamento, liderado por Oliver Cromwell, depôs o rei e 
instaurou o regime republicano. Em 1660 , a monar-
quia foi restaurada, porém o rei não tinha mais poder 
absoluto.

Em relação à França, o absolutismo teve força entre 
os séculos XVII e XVIII, a partir do reinado de Luís XIII 

(1610-1643); o rei Luís XIV (1643-1715), o Rei Sol, foi 
um de seus maiores expoentes. Ele subiu ao trono com 
apenas 5 anos de idade – sua mãe, Ana d’Áustria, era 
a regente e confiou o poder ao cardeal italiano Giulio 
Mazarino, que governou até 1651. O Rei Sol assumiu 
efetivamente o trono com 13 anos, ainda com o apoio 
do cardeal, que esteve ao seu lado até 1661.

O absolutismo apoia-se na teoria do direito di-
vino dos reis, propagada pelo bispo Jacques Bossuet 
(1627-1704), que, em sua obra Política tirada da Sagra-
da Escritura, afirmava que o rei vê mais longe e mais 
alto, por isso, vê melhor. Logo, obedecer ao monarca 
é um dever.

O poder real emana da vontade de Deus; o rei era 
seu primeiro súdito e o ser humano 
de maior autoridade. O monarca ab-
soluto não depende do Parlamen-
to, embora ele possa existir e ser 
convocado quando o rei assim o 
desejar. Seu poder é também here-
ditário, ou seja,  transmitido aos fi-
lhos, e sua vontade é soberana. 
O rei seria a própria divindade, 
segundo Bossuet. Luís XIV sin-
tetizava seu absolutismo ao 
afirmar: “O Estado sou eu.”.

12 CAPÍTULO 1
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�  O Big Ben (à esquerda), em foto de 2016, localiza-se em Londres,  Inglaterra, em uma das torres do Parlamento . Instalado em 1859, seu sino pesa 
13 toneladas. É um dos pontos turísticos mais importantes da capital inglesa. O Cristo Redentor  (à direita), em foto de 2017, cartão-postal do Rio 
de Janeiro e símbolo nacional, foi inaugurado em 1884 pelo imperador  dom Pedro II. Como o Big Ben, também atrai inúmeros turistas. Além da 
importância para os  respectivos países, os dois monumentos fazem parte do Patrimônio Histórico Mundial ou Patrimônio da Humanidade, na 
classificação da Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação (Unesco).

� Filipe IV  de Espanha (detalhe), de 
Diego Velázquez, 1644. (Óleo 
sobre tela, 129 cm × 99,4 cm.)
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PARE e PENSE

1. Que relações se  podem estabelecer entre o poder 
absolutista e a religiosidade?

2. Como a etiqueta contribuía para ampliar o poder 
dos reis absolutistas?

No governo absolutista, a superioridade do rei 
e o caráter divino de seu poder eram reforçados 
por um conjunto de rituais. Desenvolveram-se re-
gras de etiqueta que separavam as pessoas co-
muns  das que poderiam estar à altura do monarca. 
Somente os privilegiados que dominavam essas 
regras e os rituais palacianos tinham acesso aos 
espaços da realeza. Havia uma forma específica de 
dançar, fazer as refeições, cumprimentar as pes-
soas ou vestir-se. Muitas sutilezas tinham de ser 
respeitadas, como a maneira de segurar um lenço, 
os momentos em que um olhar era permitido sem 
configurar  indelicadeza, enfim,  uma micropolítica 
que não só construía alianças como  também asse-
gurava ao rei uma posição diferenciada.

Durante as monarquias absolutistas, os reis 
mantinham uma vida  repleta de cerimoniais  cujo 
objetivo  era enaltecer ainda mais sua figura. Os 
nobres deveriam seguir um rigoroso código de 
etiqueta, e o vestuário e o comparecimento a 
festas, recepções e bailes reais  era de suma im-
portância. Vivendo intensamente o ambiente da 
corte, muitos desses nobres envolviam-se em in-
trigas palacianas, das quais os romances também 
faziam parte. Em contraposição  a esse estilo de 
vida, os camponeses, que compunham a maior 
parte da população francesa, viviam com simpli-
cidade, sem acesso aos privilégios dos cortesãos.

13ESTADOS E FRONTEIRAS

� O bobo da corte Sebastián de 
Morra, de Diego Velázquez, 1644 
(óleo sobre tela, 106 cm × 81 cm).

� A marquesa Brígida Spinola Doria, 
de Peter Paul Rubens, c. 1606 
(óleo sobre tela, 152 cm × 99 cm).

� A família de Filipe IV ou família de Filipe IV ou família de Filipe IV As meninas, como ficou mais conhecida essa obra-prima do artista espanhol Diego Velázquez (século XVII, óleo 
sobre tela, 318 cm x 276 cm), representa uma cena do cotidiano da famíla real. A filha de 5 anos do rei está no centro do quadro, cercada 
por uma escolta de criados. O rei e a rainha estão refletidos no espelho e o próprio artista está presente na cena diante do grande 
cavalete que sustenta a tela de pintura. Os retratos tornaram-se comuns a partir do Renascimento, quando ocorreu a valorização do ser 
humano em oposição à visão teocêntrica (Deus no centro do Universo), predominante na Idade Média. Nesse período, muito anterior à 
invenção da fotografia, poucas pessoas podiam contratar artistas que as retratassem. Esse privilégio cabia a nobres, ministros de Estado, 
ricos comerciantes, reis, cardeais. Assim como outros monarcas de sua época, Filipe IV mantinha pessoas excluídas do contexto social, 
como os anões, para seu próprio divertimento. Ao retratar um deles, Velázquez procurou devolver humanidade e dignidade a essa figura, 
sempre ridicularizada pelos cortesãos.
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les que estavam no poder e de conquistar novas terras, 
criando novos espaços de negócios. A maior parte da 
renda nacional era consumida com atividades militares. 
A composição dos exércitos já não atendia apenas a 
uma lógica local – havia uma tendência a formar exérci-
tos profissionais do Estado, compostos em grande parte 
de soldados mercenários, isto é, contratados para lutar.  
Esses exércitos combatiam os inimigos internos e repri-
miam os camponeses, que, em várias ocasiões, organi-
zavam protestos contra a cobrança de impostos.

O comércio era outro elemento fundamental da 
prosperidade do Estado absolutista. No século XVII, 
pode-se afirmar que obteve sucesso somente nos ca-
sos francês e inglês. Assim, França e Inglaterra desen-
volveram políticas protecionistas e buscaram expandir 
seu império colonial a fim de manter a balança co-
mercial favorável e aumentar suas reservas em ouro.  
O protecionismo relacionava-se à garantia de que a 
política geraria benefícios para aquela monarquia. 
Dessa forma, poderiam se taxar mercadorias vindas 
de outros países ou criar o monopólio real sobre a 
produção ou a comercialização de algum outro pro-
duto. O cardeal Richelieu (1585-1642), ministro das Fi-
nanças de Luís XIII, por exemplo, estimulou a criação 
de companhias de comércio, a expansão colonial e a 
construção naval. 

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) foi ministro das 
Finanças de Luís XIV e responsável pelo Tesouro fran-
cês. Ele estimulou o comércio internacional e defendeu 
a criação de manufaturas reais na França, proibindo a 
importação de produtos similares. Em 1664, afirmou: 
“Só a abundância de dinheiro num Estado constituirá 
a diferença entre a sua grandeza e o seu poder.” (apud 
DEYON, Pierre. O mercantilismo. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 
1989. p. 33).

No mesmo ano, o inglês Thomas Mun 
(1571-1641) publicou um livro sobre o co-
mércio exterior em que afirmava:

O modo normal de fazer aumentar a nos-
sa riqueza e as nossas espécies é o comércio 
externo, relativamente ao qual será sempre 
necessário observar a seguinte regra: vender 
aos estrangeiros mais do que lhes compramos 
para nosso consumo.

Apud DEYON, op. cit., p. 41.

Conclusivamente, afirma o histo-
riador inglês Perry Anderson, já citado 
neste capítulo: “A centralização eco-
nômica, o protecionismo e a expansão 
ultramarina engrandeceram o Estado 
feudal, embora beneficiassem a bur-
guesia incipiente.” (apud DEYON, op. 
cit., p. 44).

As monarquias absolutistas podem ser considera-
das uma forma de dominação da nobreza sobre a mas-
sa camponesa. No entanto, a burguesia teria se benefi-
ciado desse processo, ainda que não tivesse o controle 
direto do poder. O historiador Perry Anderson explica:

Os senhores que se mantiveram proprietários 
dos meios de produção fundamentais em qualquer 
sociedade pré-industrial eram, evidentemente, pro-
prietários nobres. Durante toda a primeira fase da 
época moderna, a classe dominante – econômica e 
politicamente – era, portanto, a mesma da própria 
época medieval: a aristocracia feudal. Esta nobreza 
sofreu profundas metamorfoses nos séculos que se 
seguiram ao fim da Idade Média: mas, desde o prin-
cípio ao fim da história do absolutismo, nunca foi 
desalojada do seu domínio do poder político.

ANDERSON, P. Linguagens do Estado absolutista.  
Lisboa: Afrontamento, 1984. p. 42-43.

Essa nova organização política, que contrariava a 
tradicional fragmentação local medieval, teve na co-
brança de impostos uma das formas de sustentação: 
eram recolhidos impostos da burguesia mercantil e da 
população camponesa. A classe senhorial, geralmen-
te, era isenta desses pagamentos. No entanto, não se 
tratava mais de uma relação entre senhores e vassalos 
ligados por mecanismos de proteção. Os nobres no 
poder cobravam taxas de todos os camponeses, inde-
pendentemente de qualquer relação pessoal. De ma-
neira gradual, esses impostos substituíram a corveia – o 
trabalho gratuito que os camponeses realizavam nas 
terras do senhor.

O maior gasto do Estado, tal como ocorria na Idade 
Média, era com a guerra, o foco de interesse dos no-
bres. Essa era uma forma de ampliar o domínio daque-

14 CAPÍTULO 1

 �  Interior campestre com um velho flautista, de 
Louis Le Nain, c. 1642 (óleo sobre tela,  
54,1 cm × 62,1 cm). A imagem mostra uma 
família camponesa que se prepara para jantar. 
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 Teorias absolutistas
Alguns pensadores europeus da Idade Moderna 

formularam ideias que se relacionam direta ou indire-
tamente com a criação das monarquias absolutistas. 
O primeiro deles é Nicolau Maquiavel (1469-1527). Ele 
não pode ser considerado  o idealizador do absolutismo, 
contudo reconstruiu o significado da ação política no 
mundo moderno. Você já deve ter ouvido falar que uma 
pessoa é “maquiavélica”. A utilização desse termo tem 
relação com o pensador florentino, porém possui um 
sentido pejorativo: maquiavélico seria, no uso corrente, 
aquele capaz de fazer qualquer coisa para atingir seus 
objetivos, incluindo traição, perfídia e atitudes desleais. 
Mas será que Maquiavel defendia atitudes desse tipo?

Maquiavel viveu  em um período em que Florença 
convivia com intensas disputas políticas entre os vários 
Estados da região: o Reino de Nápoles, as Repúblicas de 
Florença e de Veneza, além dos Estados papais e do Du-
cado de Milão. As constantes guerras  deixavam o qua-
dro político  instável. Maquiavel perguntava-se como seria 
possível governar diante de tal situação e o que o gover-
nante deveria fazer para se manter no governo diante de 
tantos conflitos. Sua resposta  foi construída na obra O 
príncipe,  publicada em 1532, que  revolucionou o pensa-
mento político vigente, herdado da Antiguidade clássica.

 O pensador rompeu com os princípios que nortea-
vam a ação política. Sobre isso, afirma a socióloga Ma-
ria Teresa Sadek:

Seu ponto de partida e de chegada é a realidade 
concreta. [...] a verdade efetiva das coisas. Esta é sua 
regra metodológica: ver e examinar a realidade tal 
como ela é e não como se gostaria que ela fosse. A 
substituição do reino do dever ser, que marcara a fi-
losofia anterior, pelo reino do ser, da realidade. [...] A 
ordem, produto necessário da política, não é natural, 
nem a materialização de uma vontade extraterrena, 
e tampouco resulta do jogo de dados do acaso. Ao 
contrário, a ordem tem um imperativo: deve ser cons-
truída pelos homens para se evitar o caos e a barbá-
rie, e, uma vez alcançada, ela não será definitiva, pois 
há sempre, em germe, o seu trabalho em negativo, 
isto é, a ameaça de que seja desfeita.

SADEK, Maria Teresa. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem 
fortuna, o intelectual da “virtú”. In: WEFFORT, Francisco (org.).
Os clássicos da política. São Paulo: Ática, 1993. v. 1. p. 17-18.

A política transforma-se, para o filósofo, no reinado 
das estratégias. Estas, por sua vez, não estão diretamen-

te relacionadas com as regras morais do mundo católi-
co, pois uma decisão política pode implicar até mesmo 
a determinação de provocar guerra e morte de pessoas , 
independentemente  de princípios religiosos, como ocor-
ria no período medieval.

Na visão de Maquiavel, os seres humanos são vai-
dosos, egoístas e fazem de tudo pela aquisição de 
riquezas; por isso , o governante precisa  ter cuidado 
para não ser traído . Conforme sua reflexão, o que um 
governante deve fazer com um traidor? Pode perdoá-
-lo por piedade, mas não será pior se ele sobreviver 
e depois liderar um golpe contra o governante, pre-
judicando todo um povo? Um governante precisa ter 
equilíbrio: não pode ser odiado a ponto de instigar 
uma revolta nem ser amado a ponto de permitir uma 
traição. É preciso traçar a melhor estratégia  possível 
para se sustentar no poder. A política, enfim, passa 
a se relacionar com a luta entre as pessoas , à seme-
lhança do Renascimento , que havia  designado o ser 
humano como centro do Universo e destinado a ele a 
capacidade de transformar a natureza.

 Diferentemente de Maquiavel, o jurista francês Jean
Bodin (1530-1596) pode ser considerado um teórico do 
absolutismo. Em sua obra A República, ele enfatiza a no-
ção de soberania no contexto das guerras religiosas que 
 estavam ocorrendo na França do século XVI. Para dar 
 mais estabilidade ao governo e pôr fim às disputas entre 
católicos e protestantes, Bodin afirma a necessidade de 
existir uma vontade suprema e soberana obedecida por 
todos. Para ele, soberania traduzia-se  em autoridade ab-
soluta e indivisível do rei.  Segundo ele:

Nada havendo de maior sobre a terra, depois de 
Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por ele es-
tabelecidos como seus representantes para governa-
rem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua 
qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a 
majestade com toda a obediência, a fim de sentir e 
falar deles com toda a honra, pois quem despreza seu 
príncipe soberano, despreza a Deus, de quem ele é a 
imagem na terra.

Apud CHEVALIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas: 
de Maquiavel a nossos dias. Rio de Janeiro: Agir, 1966. p. 58.

Por último, devemos fazer referência ao pensa-
dor inglês e teórico do absolutismo Thomas Hobbes
(1588-1679). Considerado um pensador contra-

� Embarque para Citera, 
de Antoine Watteau, 
1718 (óleo sobre tela, 
130 cm × 192 cm).
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PARE e PENSE

1. Por que , para Hobbes , o homem  é o lobo do 
homem? Refl ita sobre  isso levando em conta 
também a sociedade contemporânea.

2. O Leviatã seria o espelho do poder absoluto? 
Por que ele é necessário na visão de Hobbes?

tualista, defendia a ideia de 
que a origem do Estado e, 
portanto, da sociedade se dá 
quando os homens fazem um 
contrato ou pacto , tendo 
vivido antes disso em estado 
de natureza. Não é possível, 
contudo, demarcar cronologi-
camente quando os seres hu-
manos viveram  nesse estado,  
pois se trata de um passado 
distante e indeterminado. O 
que importava era justificar a 
existência da nova forma de 
organização política e social 
burguesa que surgia. Trata-
va-se, naquele momento, de 
um  indivíduo independente 
do senhor feudal e com poder 
econômico crescente. Dentre 
os pensadores identificados 
como contratualistas, além de 
Hobbes, são frequentemente 
citados o inglês John Locke
(1632-1704) e o francês Jean-
-Jacques Rousseau (1712-
1778), os quais conheceremos 
no próximo capítulo.

Para Hobbes, no estado de 
natureza , todos os homens eram 
iguais e viviam livres; no entanto , 
havia um constante estado de guerra, no qual reinava a 
desconfiança. Isso ocorria porque, no estado de natureza, 
não havia nenhuma instituição que regulasse as relações 
entre as pessoas, ou seja, não havia Estado. Assim, o 
mais razoável  era um atacar o outro , para evitar um pos-
sível ataque. Daí a conhecida frase de Hobbes: “O ho-
mem é o lobo do homem.”. Segundo  esse autor, se duas 
pessoas desejam a mesma coisa, no caso a preservação 
da própria vida, cada qual se esforça em defender-se 
subjugando o outro. Esse é motivo do estado de guerra 
constante. Havia, portanto, no estado de natureza, um 
direito de natureza: a liberdade que cada um tem de 
usar seu poder como bem entender para defender sua 
preservação.

Todavia, o ser humano naturalmente deseja  também, 
além de sua preservação, a paz e o conforto de uma 
vida em segurança. Para alcançar isso, segundo Hobbes, 
todos os homens devem renunciar ao seu direito natural 
de usar a guerra para  se defender . Mas, para o pensador 
inglês, a mera combinação de uma regra como essa en-
tre os seres humanos não  seria suficiente para obrigá-los 
a  se respeitarem  mutuamente, pois a máxima “ Faz para 
o outro o que queres que ele faça  para ti ” é contrária 
às nossas paixões naturais. Então é necessário um poder 
forte, armado, que obrigue os indivíduos a obedecer 
à regra. A única maneira de instituir tal poder é  trans-
feri-lo de  todas as pessoas para uma só , ou  para uma 
assembleia,  reduzindo todas as vontades a uma  única. 
Todos devem submeter suas vontades e decisões às von-
tades e decisões de um soberano, tornando-se assim 

seus súditos e reconhecendo as 
ações dele como representação
das suas. Desse modo, todos vive-
rão em paz e estarão protegidos 
contra outros seres humanos. Essa 
multidão unida em uma só pessoa 
chama-se Estado.

Para Hobbes, governo e so-
ciedade nascem juntos. O Estado 
seria condição para a existência 
da sociedade. Sem governo, há o 
estado de guerra constante e ge-
ral; logo, o poder do governo deve 
ser ilimitado. O soberano deve ter 
poder absoluto, ou seja, se to-
dos  lhe  transferirem seus poderes  
e tudo o que ele fizer  correspon-
der à ação que cada um tomaria, 
então não há por que acusá-lo de 
injustiça, tentar depô-lo ou ma-
tá-lo, já que  agir assim seria agir 
contra si próprio. O súdito só es-
tará desobrigado de obediência 
ao soberano  em casos em que a 
ordem deste atentar contra a vida 
daquele, pois assim  o pacto perde 
o sentido, já que  ele foi feito visan-
do à preservação da vida.

Hobbes atribui ao Estado o 
nome Leviatã, para simbolizar seu 
poder absoluto. Leviatã – mesmo 

nome do livro em que  o teórico inglês expôs suas 
ideias – é um monstro da mitologia fenícia, citado 
na Bíblia; trata-se de um deus mortal que impõe a 
disciplina e controla os impulsos egoístas dos se-
res humanos, garantindo a paz e evitando traições. 
O próprio Hobbes define o Leviatã  ao afirmar:

É nele que consiste a essência do Estado, a qual 
pode ser assim definida: uma pessoa de cujos atos 
uma grande multidão, mediante pactos recíprocos 
uns com os outros, foi instituída por cada um como 
autora, de modo a ela poder usar a força e os recur-
sos de todos, da maneira que considerar convenien-
te, para assegurar a paz e a defesa comum. Àquele 
que é portador dessa pessoa se chama soberano, 
e dele se diz que possui poder soberano. Todos os 
restantes são súditos.

HOBBES, Thomas. Leviatã ou  matéria, forma e poder 
de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo: 

Nova Cultural, 1997. p. 144. (Os Pensadores).

� Frontispício da primeira edição do livro Leviatã
(1651), de Thomas Hobbes, ilustrado por Abraham 
Bosse. Na imagem vemos o monstro Leviatã, 
dotado de poder militar e religioso.

akg-images/British Library
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LER DOCUMENTOS
Como justificar a existência do Estado absolutista e definir o papel do soberano na estrutura de poder? Per-

guntas como essa foram respondidas pelos teóricos do absolutismo. Leia a seguir um trecho escrito por Thomas 
Hobbes e outro de autoria de Maquiavel. Em seguida, reflita sobre esse tema utilizando o Roteiro de trabalho. 

Dos direitos dos soberanos por instituição
Thomas Hobbes

Diz-se que um Estado foi instituído quando uma multidão de homens concordam e pactuam, cada um com cada um 
dos outros, que a qualquer homem ou assembleia de homens a quem seja atribuído pela maioria o direito de representar 
a pessoa de todos eles (ou seja, de ser seu representante), todos, sem exceção, tanto os que votaram a favor dele como os 
que votaram contra ele, deverão autorizar todos os atos e decisões desse homem ou assembleia de homens, tal como se 
fossem seus próprios atos e decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes homens.

É desta instituição do Estado que derivam todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder 
soberano é conferido mediante o consentimento do povo reunido.

Em primeiro lugar, na medida em que pactuam, deve entender-se que não se encontram obrigados por um pacto 
anterior a qualquer coisa que contradiga o atual. Consequentemente, aqueles que já instituíram um Estado, dado que são 
obrigados pelo pacto a reconhecer como seus os atos e decisões de alguém, não podem legitimamente celebrar entre si um 
novo pacto no sentido de obedecer a outrem, seja no que for, sem sua licença. Portanto, aqueles que estão submetidos a 
um monarca não podem, sem licença deste, renunciar à monarquia, voltando à confusão de uma multidão desunida, nem 
transferir sua pessoa daquele que dela é portador para outro homem, ou outra assembleia de homens. Pois são obrigados, 
cada homem perante cada homem, a reconhecer e a ser considerados autores de tudo quanto aquele que já é seu soberano 
fizer e considerar bom fazer. [...] E quando alguns homens, desobedecendo a seu soberano, pretendem ter celebrado um 
novo pacto, não com homens, mas com Deus, também isto é injusto, pois não há pacto com Deus a não ser através da me-
diação de alguém que represente a pessoa de Deus, e ninguém o faz senão o lugar-tenente de Deus, o detentor da soberania 
abaixo de Deus. E esta pretensão de um pacto com Deus é uma mentira tão evidente, mesmo perante a própria consciência 
de quem tal pretende, que não constitui apenas um ato injusto, mas também um ato próprio de um caráter vil e inumano.

HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 

De que forma os príncipes devem guardar a fé
Nicolau Maquiavel

[...]
Deveis saber... que existem duas formas de se combater: uma, pelas leis, outra, pela força. A primeira é própria 

do homem; a segunda, dos animais. Como, porém, muitas vezes a primeira não seja suficiente, é preciso recorrer à 
segunda. Ao príncipe torna-se necessário, porém, saber empregar convenientemente o animal e o homem... Por isso, 
um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne prejudicial e quando as 
causas que o determinaram cessem de existir. Se os homens todos fossem bons, este preceito seria mau. Mas, dado 
que são pérfidos e que não a observariam a teu respeito, também não és obrigado a cumpri-la para com eles. Jamais 
faltaram aos príncipes razões para dissimular quebra da fé jurada. [...] E tão simples são os homens, e obedecem tanto 
às necessidades presentes, que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar.

[...] Antes, teria eu a audácia de afirmar que, possuindo-as e usando-as todas, essas qualidades seriam preju-
diciais, ao passo que, aparentando possuí-las, são benéficas; por exemplo: de um lado, parecer ser efetivamente 
piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso, e de outro, ter o ânimo de, sendo obrigado pelas circunstâncias a não o ser, 
tornar-se o contrário. E há de se entender o seguinte: que um príncipe, e especialmente um príncipe novo, não pode 
observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado, para 
manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade, a religião. É necessário, por isso, que possua ânimo 
disposto a voltar-se para a direção a que os ventos e as variações da sorte o impelirem, e, como disse mais acima, não 
partir do bem, mas, podendo, saber entrar para o mal, se a isso estiver obrigado… Procure, pois, um príncipe, vencer 
e conservar o Estado. Os meios que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos…

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Nova Cultural, 1996. p. 101-103. (Os Pensadores).

 Roteiro de trabalho
1. Por que, para Hobbes, os homens escolhem instituir um Estado?
2. Para ele, como deve ser a relação entre súditos e soberano em um Estado instituído?
3. Quais são, para Maquiavel, os principais objetivos de um governante?
4. Em que medida a frase “Os fins justificam os meios” pode se aplicar ao pensamento de Maquiavel?
5. A concepção de política presente no texto de Maquiavel se opõe ao pensamento cristão? Até que ponto 

essa concepção rompe com o pensamento anterior à época desse pensador?
6. Você considera que as ideias desses dois autores ainda colaboram para o entendimento dos Estados nacio-

nais atuais? Justifique sua resposta. 
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Oligarquia
Significa “governo de poucos”, também designado, 
na Grécia antiga, como “governo dos ricos”. Desde 
a Antiguidade a expressão tem  valor negativo,  sem 
indicar exatamente uma forma própria de governo, 
mas determinando que o poder está sob o controle 
de um número restrito de pessoas (às vezes ligadas 
por vínculos de sangue), que gozam de privilégios 
em decorrência de sua posição.

�   Caricatura dos presidentes 
brasileiros Prudente de 
Morais e Campos Sales. 
Revista Illustrada, 1898.

República
Contrapõe-se à monarquia. Na república , o chefe de Estado ou o grupo de pes-
soas que governa só pode ser eleito pelo povo diretamente (por meio do voto) 
ou indiretamente (mediante uma assembleia). Na Roma antiga, a república 
referia-se à res publica ( coisa pública ), ou seja, ao bem comum para o qual são 
criadas leis comuns, que são o princípio de construção da justiça.
No mundo contemporâneo, a partir do século XVIII,  surgiram as repúblicas fe-
derativas, que  tinham por base  uma Constituição, os Estados e a União.  Incluía-
-se aí o Poder Legislativo, que seria formado pelo Senado (representação dos 
Estados) e pela Câmara dos Deputados (representantes da Nação).

� Charge da Revista Illustrada em 
comemoração à proclamação 
da República em 1889.

A monarquia foi a forma de governo que predominou na Europa  moderna, porém outras já haviam sido instituídas ao longo 
da história. Para Aristóteles, existiam três boas formas de regime político: a monarquia, a aristocracia e a repúblicarepública. Em . Em 
oposição a elas, existiam  a oligarquia, a tirania e a democracia. Não cabe aqui discutir os motivos pelos quais Aristóteles . Não cabe aqui discutir os motivos pelos quais Aristóteles 
as considerava boas ou más, mas apenas registrar que essa categorização nasceu na Grécia antiga.

 O que é uma república? Como ela se diferencia de uma monarquia? Qual  é a diferença entre uma república parlamentarista e  O que é uma república? Como ela se diferencia de uma monarquia? Qual  é a diferença entre uma república parlamentarista e 
uma república presidencialista? O que é uma república oligárquica? É possível existir monarquia presidencialista? Você conhece algu-uma república presidencialista? O que é uma república oligárquica? É possível existir monarquia presidencialista? Você conhece algu-
ma república parlamentarista? Antes de tudo, observe as explicações a seguir para entender o que significa cada um desses termos.ma república parlamentarista? Antes de tudo, observe as explicações a seguir para entender o que significa cada um desses termos.

Diferentes formas e regimes de governo

Monarquia
O governo é centralizado em uma única pessoa que, 
por ter poderes especiais, é colocada acima de todos 
os outros governados. É geralmente fundado em bases 
hereditárias, e a tradição determina a base da sobe-
rania. Na Idade Média, o rei era um representante de 
determinada localidade; na Idade Moderna, durante o 
período absolutista, foi considerado o representante 
divino da nação. � Coroação de dom Pedro I,

 em 1o (primeiro) de 
dezembro de 1822, de
Thierry Frères. (Litografia, 
20 cm × 31 cm.)

�

Bi
bl

io
te

ca
pú

blic
a de Nova Iorque

Alamy/Fotoarena

Reprodução

  Monarquia. 
Do grego monarchía (móno = único; 
archía = poder, autoridade).

Oligarquia.
Do grego oligarchía (oligoi = pouco; 
archía = poder, autoridade).

 República. 
Do latim res publica = coisa pública.
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Aristocracia
Significa “governo dos melhores”: o governo é exercido por poucas pessoas, que po-
dem ser nobres ou não. Na Grécia antiga, Aristóteles considerava a aristocracia uma 
boa forma de governo, voltada para os interesses da comunidade. A oligarquia, ao 
contrário, seria uma forma ruim de governo, que só atenderia a interesses particulares. 
A partir da Idade Moderna, o termo aristocracia passou a ser utilizado simplesmente 
para  designar um grupo de nobres (pessoas privilegiadas por direito hereditário, de-
tentoras de títulos de nobreza ou que sejam descendentes dela), sem necessariamen-
te se associar à ideia de poder político.

Presidencialismo
No regime político presidencialista existem três poderes: Executivo, Legislativo 
e Judiciário. O primeiro é exercido pelo presidente e seu corpo de ministros; o 
segundo, pelos deputados federais e senadores (sistema bicameral); e o tercei-
ro, pelos magistrados do Superior Tribunal Federal e por todo o corpo de juízes. 
Cada um desses poderes é autônomo,  e um poder deve controlar o outro,  em 
uma relação de equilíbrio entre eles. O chefe de Estado e o chefe de governo são 
representados pela figura do presidente, chefe do Poder Executivo.
 É possível , portanto, existir uma república democrática ou uma monarquia 
parlamentar, como ocorre atualmente na Inglaterra. Além disso, pode-se fazer 
referência a uma república oligárquica, tal qual a que foi vista no Brasil entre 
os anos de 1889 e 1930, por exemplo, quando os cafeicultores dominavam o 
cenário político e governavam em seu benefício.

�  Litografia de 1829, com 
41,2 cm × 28, 6 cm. 
National Portrait Gallery, 
Londres, Inglaterra.

�  Ato realizado na 
Cinelândia, na cidade 
do Rio de Janeiro (RJ), 
2018.

�  A chanceler alemã 
Angela Merkel, em 
Berlim, Alemanha, 2018.

�  Barack Obama, em Charlotte, 
Carolina do Norte, Estados 
Unidos, 2016.

Democracia
Na Grécia clássica, a democracia era entendida como 
o governo do povo,  de todos os cidadãos, ou seja, dos 
homens livres que tinham direitos políticos. A partir da 
Idade Moderna, a democracia passou a significar um tipo 
especial de república, com uma estrutura democrática 
de organização do poder. Nesse sistema, o governante 
é escolhido pelos cidadãos  por meio de eleição direta 
ou indireta, sendo respeitada a vontade popular. Nas 
democracias contemporâneas há também a divisão de 
poderes: Executivo,  Legislativo e Judiciário, que devem 
ter autonomia e equilíbrio, exercendo vigilância uns so-
bre os outros.

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Parlamentarismo
É o Parlamento que concentra o maior poder  nesse regi-
me político. Os parlamentares escolhem entre seus pares 
o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Já o chefe 
de Estado, que representa a Nação, pode ser um presi-
dente eleito por voto direto ou um monarca. 
Dessa forma, existem repúblicas parlamentaristas e mo-
narquias parlamentaristas. O primeiro-ministro, chefe 
de governo escolhido pelo Parlamento, pode ser desti-
tuído do cargo: vota-se uma moção de desconfiança
e derruba-se o governo. Formam-se, então, governo e 
gabinete (ministério) parlamentar novos. Os ministros 
também devem ser submetidos à aprovação do Parla-
mento. Em alguns casos, após a votação de uma moção 
de desconfiança para derrubar um gabinete ministerial, 
o primeiro-ministro pode dissolver o Parlamento  e con-
vocar eleições em seguida. Assim, o povo tem o direito 
de escolher entre a maioria que derrubou o gabinete e o 
grupo ligado ao primeiro-ministro.

photocosmos1/Shutterstock
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  Aristocracia. 
Do grego aristokratía (aristoi = melhores; 
kratía = força, poder).

Parlamentarismo.
Do inglês parliament.

Democracia. 
Do grego demokratía (dêmos = povo).

Presidencialismo. 
Do latim praesident
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PESQUISA
Vamos compreender melhor o funcionamento do sistema político brasileiro levando em conta o que você leu 

nas duas páginas anteriores, sobre formas e regimes de governo. 
Para analisar a organização política do Brasil, consulte também a Constituição Federal de 1988, documen-

to que contém as leis máximas do país, organizando o funcionamento do Estado. Na página seguinte, na 
seção Ler, assistir, navegar, sugerem-se links para essa consulta.

 Roteiro de trabalho
Etapa 1 – Preparação

A Constituição é organizada em capítulos, artigos e parágrafos. Descubra:

1. Quantos capítulos e artigos tem a Constituição brasileira?

2. Analise os títulos dos capítulos da Constituição: Eles revelam a organização do Estado? Explique.

3. Qual é a forma de governo adotada no Brasil?

4. Que artigos da Constitução indicam que vivemos em um país democrático?

5. Quais são os poderes constituídos?

6. Faça uma lista com alguns direitos garantidos pelo Estado ao cidadão segundo a Constituição.

7. Quando elegemos um deputado federal e um presidente, quais poderes estamos delegando a essas 
pessoas?

8. Algum dos poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) concentra maior autoridade? Justifique.

9. Há inter-relação entre esses poderes? Explique.

Etapa 2 – Trabalho de campo
Agora você vai fazer algumas entrevistas para saber se as pessoas da comunidade em que você vive consideram 

que a Constituição está sendo cumprida na prática no país. 
Para isso, será necessário construir um questionário, fazer as entrevistas e, por último, analisar os resultados 

obtidos. 
No que diz respeito ao questionário, você pode seguir o modelo abaixo. Selecione os artigos da Constituição 

que foram incluídos na etapa 1 e pergunte ao entrevistado se eles estão sendo cumpridos na prática ou não. Veja 
o exemplo:

Pergunta Concordo
Concordo  

parcialmente
Discordo

O art. 1o da Constituição indica que o Brasil se 
constitui em Estado Democrático de Direito. Você 
concorda que isso vem sendo cumprido na prática?

Elabore aproxidadamente 10 perguntas com base na análise realizada na etapa 1. Entreviste o maior número 
possível de pessoas, procurando garantir que os entrevistados sejam de diferentes idades, gênero e condição so-
cial. Você pode fazer a entrevista em papel ou utilizar algum programa de computador que elabore formulários de 
questionários para serem respondidos on-line. 

Etapa 3 – Análise dos resultados
Com os questionários em mãos, chegou a hora de fazer a tabulação dos dados obtidos. 
Crie uma tabela para indicar quantas pessoas responderam Concordo, Concordo parcialmente ou Dis-

cordo. Em seguida, transforme esses números em porcentagens. Por exemplo, se você realizou 30 entrevistas e  
6 entrevistados indicaram Concordo como resposta, quer dizer que 20% deles concordam. 

Depois de construir a tabela com os resultados numéricos da pesquisa, elabore um breve relatório mostrando 
os resultados e as principais conclusões do estudo sobre a visão que sua comunidade tem da Constituição brasileira 
vigente. Você também pode criar gráficos para ilustrar os resultados obtidos. 
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
CONSTITUIÇÃO Federal do Brasil (1988). Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 31  maio 2020.

Versão eletrônica e atualizada da Constituição brasileira vigente.

OS 20 ANOS da Constituição de 1988. Arquivo N. Disponível em:  http://globotv.globo.
com/globo-news/arquivo-n/v/os-20-anos-da-constituicao-de-1988/891036/. Acesso em: 
31 maio 2020.
Retrospectiva do processo de discussão na Constituinte e da aprovação da Constituição de 1988.

 Religião e política 
Desde a decadência do Império Romano do Oci-

dente, a partir do século V até meados do século XVI, 
a Igreja Católica se impôs, exercendo grande poder na 
Europa. Nesse período, entretanto, surgiram  críticos a 
algumas condutas do clero, como a venda de indul-
gências, um documento que garantia a salvação de 
quem o comprasse.  Condenavam-se também o enri-
quecimento de homens ligados à carreira eclesiástica, 
a venda de figuras sagradas e  atitudes imorais de bis-
pos e padres que não respeitavam as regras da Igreja.

O monge alemão Martinho Lutero (1483-1546) 
foi um dos principais críticos da Igreja Católica. No dia 
13 de outubro de 1517,  ele afixou na porta da Catedral 
de Wittenberg, do Sacro Império Romano-Germânico, 
as 95 teses que se opunham a essa Igreja. O documen-
to de Lutero seria o marco de uma nova religião cristã: 
o protestantismo, ou seja, a religião daqueles que 
 protestavam contra a Igreja Católica. A maior ênfase 
de suas teses  estava na crítica à venda de indulgências, 
considerada  imoral  por ele. Segundo Lutero: “Deve-se 
ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou empres-
tando ao necessitado, procedem melhor do que se 
comprassem indulgências.” (Tese 43) ; ou: “Os tesouros 
das indulgências, por sua vez, são as redes com que 
hoje se pesca a riqueza dos homens.” (Tese 66).

 Martinho Lutero aos
63 anos de idade em 
obra de Lucas 
Cranach, 1546.

Excomungado  pela Igreja Católica, Lutero passou 
a combatê-la, postulando o fim de toda a estrutura 
eclesiástica: não  deveria haver mais um chefe da Igre-
ja (papa), nem bispos,  nem cargos eclesiásticos. Em 
1530, no documento conhecido como Confissão de 
Augsburgo e assinado por vários príncipes,  entre eles 
os da Saxônia, de Nuremberg e de Brandenburgo, fo-
ram estabelecidos os princípios da doutrina luterana. 
Cada igreja protestante seria autônoma e dirigida pelo 
pastor, embora  devesse seguir os preceitos da nova re-
ligião. Foram eliminadas, ainda, as imagens sagradas e 
as figuras de santos. O culto protestante baseava-se na 
doutrina da “justificativa pela fé”. Mediante o poder 
da oração, os fiéis estabeleceriam uma relação direta 
com Deus, sem a presença de intermediários. Dessa 
forma, Lutero pretendia evitar que  a vida religiosa  fos-
se utilizada para outro fim que não  o de glorificar a 
Deus. Os seres humanos não seriam salvos por obras 
executadas em prol da Igreja nem pela confissão, mas 
sim pela fé, pelo poder das orações e por uma atitude 
pessoal e moral condizente com os princípios da Igreja. 
Em vez de comprar uma indulgência que garantisse a 
salvação, o fiel teria de construir a consciência de que 
 fora correto ao longo da vida e, por isso, poderia ser 
salvo. Quanto maior a fé, maior a chance de salvação.

Além de Lutero, surgiram outros reformadores da 
Igreja: João Calvino (1509-1564) e Huldreich Zwín-
glio (1484-1531), que fundaram a religião protestante na 
Suíça. Zwínglio, que atuava no norte daquele país como 
pastor,  condenava a compra de indulgências  já nos anos 

1510. Ele aderiu às teses de Lutero, defendendo a salva-
ção pela fé e o direito dos sacerdotes ao casamento, 

 além de condenar a cobrança de taxas para o batis-
mo e o casamento, entre outras ideias. Após um 
debate público entre autoridades católicas e Zwín-
glio em Zurique (Suíça), o conselho da cidade de-
cidiu que  seus conceitos poderiam ser  veiculados, 
 o que resultou na fundação de uma nova Igreja 
de orientação protestante. As imagens sagradas 
foram proibidas, os padres e as freiras receberam 
autorização para casar e a Bíblia foi traduzida para 

a língua local. Outras cidades, como Basileia e Ber-
na, aderiram à nova religião.
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Em Genebra, nos anos 1530, João Calvino fun-
dou a religião protestante calvinista. Seu pensa-
mento  se sustentava na ideia de que existiriam os 
eleitos de Deus, ou seja, já estariam predestinados 
aqueles que seriam salvos. A questão residia em 
saber como  identificá-los. A única maneira era ter 
uma vida regrada conforme os preceitos da Bíblia. 
Os fiéis deveriam ter grande autocontrole, de modo 
a evitar os vícios, o desperdício de tempo, o sono 

Algumas teses de Lutero
Leia agora algumas das 95 teses divulgadas por Martinho Lutero em 1517 .
[...]

21.  Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afi rmam que a pessoa é absolvida de 
toda pena e salva pelas indulgências do papa.

22.  Com efeito, ele não dispensa as almas no purgatório de uma única pena que, segundo os 
cânones, elas deveriam ter pago nesta vida.

23.  Se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele, certamente, só é dado 
aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos.

24.  Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífi ca 
e indistinta promessa de absolvição da pena.

25.  O mesmo poder que o papa tem sobre o purgatório de modo geral, qualquer bispo e cura 
tem em sua diocese e paróquia em particular.

26.  O papa faz muito bem ao dar remissão às almas não pelo poder das chaves (que ele não 
tem), mas por meio de intercessão.

27.  Pregam doutrina mundana os que dizem que,  tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, 
a alma sairá voando [do purgatório para o céu].

28.  Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça; a intercessão 
da Igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. 

[...]

37.  Qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, participa de todos os benefícios de Cristo e 
da Igreja, que são dons de Deus, mesmo sem carta de indulgência.

 38.    Mesmo assim, a remissão e participação do papa de forma alguma devem ser desprezadas, 
porque (como disse) constituem declaração do perdão divino.

[...]

45.  Deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas, para que o povo não 
as julgue erroneamente como preferíveis às demais boas obras de amor.

LUTERO, Martinho. Obras selecionadas. Os primórdios.  Escritos de 1517-1519. 2. ed. 
São Leopoldo: Sinodal; Concórdia, Ulbra, 2004. p. 24-26.

PARE e PENSE

1. O que justifi caria a expulsão de Lutero pela 
Igreja Católica? 

2. Selecione uma das teses de Lutero e procure 
 explicá-la levando em conta o  pensamento 
 dele e o contexto histórico em que  estava 
inserido.

excessivo, a diversão e tudo o que fosse contrário à 
moral cristã.  Outro elemento importante era a de-
dicação e a disciplina  em relação ao trabalho. Uma 
pessoa que enriquecesse por meio do trabalho e 
se dedicasse seriamente a ele poderia estar entre 
aqueles que seriam salvos. Esse era um sinal da pos-
sível salvação, pois a certeza nunca seria conquis-
tada. O ser humano deveria construir a consciência 
de que agira corretamente,  e esse  era um indício de 
sua salvação.

No contexto do desenvolvimento do capitalismo, 
pode-se afirmar que esse pensamento contribuiu 
para a construção de uma nova ética, na qual o 
trabalho e o enriquecimento tinham valor positivo, 
sem estar desvinculados do pensamento religioso.

Na Inglaterra, o protestantismo ganhou a ade-
são do rei Henrique VIII, que governou entre 1509 
e 1547.  Ele decidiu romper com a Igreja Católica, 
 a fim de conquistar maior autonomia: usou como 
pretexto sua separação da rainha Catarina de Ara-
gão e seu desejo de se casar com Ana Bolena, uma 

22 CAPÍTULO 1



Com base em: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. 
Paris: Larousse, 2003. p. 78.

dama da corte. Como seu pedido de divórcio foi 
negado pelo papa, Henrique VIII anunciou o fim 
da aliança com os católicos e casou-se com Ana 
Bolena. Acabou excomungado e, em 1534, criou 
a Igreja Anglicana, que manteve a estrutura do 
clero católico e as imagens sagradas, mas adotou 
como doutrina  o calvinismo.  

O rápido florescimento da religião protestante 
por várias partes da Europa obrigou a Igreja Católica 
a organizar a Contrarreforma. Entre 1545 e 1563, 
ocorreu o Concílio de Trento,  reunião de diversas 
autoridades eclesiásticas  para tomar medidas que 
moralizassem e, ao mesmo tempo, modernizassem 
a Igreja, evitando  assim a perda de fiéis. Entre as re-
soluções estavam: a criação do catecismo, a proibi-
ção da venda de indulgências, a criação de escolas 
para a formação de novos eclesiásticos e a reati-
vação do Tribunal do Santo Ofício. Esse tribunal 
era o responsável pela Inquisição, encarregada de 
combater as heresias, ou seja, as ideias contrárias 
ao que pregava o clero católico. Foi criado também 
o Index – lista de livros proibidos por se oporem 
aos princípios cristãos. No contexto da Contrarre-
forma, em 1534, o espanhol Inácio de Loyola fun-
dou a Companhia de Jesus, cujos membros eram 
chamados de jesuítas. A companhia, que tinha 
 hierarquia e disciplina  rígidas, assumiu o projeto de 
expansão da religião católica .  Foi assim que, a par-
tir de meados do século XVI, missionários jesuítas 
vieram para a América com o intuito de catequizar 
os indígenas .

� Execução por condenação no Tribunal 
do Santo Ofício, 1617. A palavra 
carrasco  deve- se ao sobrenome de 
Belchior Nunes Carrasco, executor das 
sentenças do Tribunal do Santo Ofício 
em Portugal.  
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O surgimento do protestantismo também teve grande impacto na vida po-
lítica. Como o poder do Estado estava diretamente ligado ao poder religioso, 
as famílias reais fizeram suas escolhas conforme seus objetivos políticos. Como 
você viu, isso ocorreu na Inglaterra, quando Henrique VIII rompeu com a Igreja 
Católica e fundou o anglicanismo.

Na França, as disputas políticas passaram a se relacionar diretamente com 
a luta entre católicos e protestantes calvinistas (chamados huguenotes). Esses 
conflitos evidenciaram-se em agosto de 1572, durante a chamada Noite de 
São Bartolomeu. Nessa ocasião, milhares de protestantes foram massacrados 
quando a católica Margarida de Valois, irmã do rei Carlos IX, casou-se com o 
protestante Henrique de Navarra. Com a presença de vários líderes protestan-
tes em Paris para assistir ao casamento, a rainha Catarina de Médicis, mãe de 
Margarida, ordenou, no Dia de São Bartolomeu, que os huguenotes fossem 
mortos, aproveitando-se da tensão popular gerada pelo casamento entre os 
nobres de religiões opostas. Aquilo que seria uma tentativa de amenizar os 
conflitos entre católicos e protestantes transformou-se em motivo para o as-
sassinato de dezenas de milhares de pessoas. Henrique de Navarra, que se 
tornou rei sob o nome Henrique IV, acabou se convertendo ao catolicismo.

A difusão do protestantismo propiciou a eclosão de várias revoltas camponesas 
em diferentes regiões da Europa. Ocorreram protestos contra a condição social em 
que viviam, saques e assaltos a castelos. Surgiram lideranças que se opunham ao 
pensamento de Zwínglio, Calvino e Lutero, como foi o caso dos anabatistas, que 
defendiam a separação entre Igreja e Estado, e não a subordinação da primeira ao se-
gundo, conforme as ideias de Lutero. Thomas Müntzer, um dos líderes anabatistas, 
pregava contra os ricos e a exploração social. Comenta o historiador Jean Delumeau:

[Müntzer] parece, contudo, ter lutado por uma 
regeneração da Igreja graças à igualdade social, 
que permitiria, já a partir desta Terra, a cristiani-
zação completa do mundo… Mas não lhe pareceu 
que tal pudesse ser alcançado a não ser por meio 
de uma ação violenta que destruísse os obstáculos 
erguidos pelos ricos e pelos poderosos à difusão do 
Evangelho.

DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade.  
Lisboa: Terramar, 1997. p. 156-157. 

No ano de 1525, Müntzer e seu aliado 
Heinrich Pfeiffer conseguiram que o conse-
lho da cidade fosse destituído; o que foi elei-
to em seguida era formado exclusivamente 
por partidários seus, que se juntaram à 
guerra dos camponeses. Esse conflito, tendo 
começado em finais de 1524 sobre as mar-
gens do lago de Constança, já se estendera 
ao Tirol, a Salisburgo, à Floresta Negra e à 
Alsácia e estava prestes a atingir a Francô-
nia e a Turíngia. Esse agrupamento não re-
unia apenas camponeses, mas expressava a 
revolta de homens e mulheres pobres, em 
que participavam também os proletários das 
cidades, em particular os mineiros.

Centenas de camponeses morreram no 
conflito com as forças reais. Müntzer foi pre-
so e decapitado em 1525.

A magia acompanha a história da huma-
nidade desde seus primórdios, e a mulher 

 �  Selo comemorativo dos 
450 anos da morte do líder 
protestante Thomas Müntzer, 
lançado na Alemanha em 
1975.

 �  Alegoria de autor desconhecido da Escola Francesa, 
século XVI, que representa Henrique IV se apoiando 
na religião a fim de proporcionar paz ao Reino da 
França (óleo sobre madeira, 330 cm × 260 cm).
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LER IMAGEM E TEXTOS
Observe a xilogravura abaixo e depois leia o texto a seguir, que inclui dois trechos do livro do historiador Jean 

Delumeau.

tem sido especialmente relacionada a ela desde a Antiguidade no mundo ocidental. Acreditava-se, na Idade Média, 
que feiticeiras eram capazes de preparar unguentos, filtros e poções mágicas, os quais podiam ser utilizados para 
o bem ou para o mal. Essas mulheres, em geral parteiras e curandeiras, muitas vezes eram injustamente respon-
sabilizadas pelas doenças ou infortúnios de moradores da aldeia. Comenta o historiador francês Jean Delumeau:

Trecho 1
É [...] impossível, para apreender em sua complexidade a grande perseguição da feitiçaria na Europa, não estudar 

de muito perto os comportamentos dos camponeses. Eles estavam mergulhados em uma civilização mágica. Frequen-
temente, conheciam mal o cristianismo e o misturavam inconscientemente às práticas pagãs vindas do fundo das eras. 
Acreditavam no poder maléfico de alguns deles [camponeses]; não é muito duvidoso que um ou outra [...] pudesse acre-
ditar possuir esse poder excepcional e que procurasse servir-se dele por motivos de vingança. [...] Em razão dos poderes 
excepcionais que se lhe atribuíam [à feiticeira], era alternadamente temida e cortejada pela aldeia, solicitada ora para 
prejudicar e ora para curar, ora para enfeitiçar e ora para desfazer os feitiços.

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente (1300-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 377 e 379.

Trecho 2
Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica demonizou a figura da feiticeira, transformando-a em bruxa e agente de 

Satã. Inicialmente a Igreja combatia o paganismo, eliminando da prática religiosa cristã os amuletos, os feitiços, as sim-
patias, enfim, todo o conteúdo mágico que extrapolasse os termos cristãos. No século XIV, consolidada a figura da bruxa 
demoníaca, produziu-se o primeiro manual do inquisidor com a finalidade de caçar as bruxas. Em 1486, um novo manual, 
o Malleum maleficarum, utilizado nos três séculos seguintes, indicava aos inquisidores como reconhecer, processar e 
julgar uma bruxa.

A perseguição às bruxas ganhou maior fôlego na Idade Moderna, quando o Estado se aliou à Igreja para combater 
o demônio, que acreditavam estar corporificado na mulher bruxa. Negando as práticas tradicionais das populações 
rurais e procurando impor a razão que nascia da nova forma de organização política, o Estado impunha sua autoridade 
e suas leis em um contexto marcado pela reorganização da vida econômica sob a lógica do capitalismo. Da mesma 
forma, a razão renascentista vinha a propor uma nova visão de ser humano, dando impulso à ciência e negando os 
conhecimentos tradicionais.

 � Xilogravura de 1555 em que, no Sacro Império Romano-Germânico, mulheres são queimadas por serem consideradas bruxas.
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Entre os séculos XV e XVII, mais de 5 mil pessoas foram executadas na Suíça em processos de bruxaria. Do século XVI 
ao XVII, ocorreram mais de 3 mil execuções no sudoeste da Alemanha, e entre dois e três mil na Lorena (França).

Conforme os manuais dos inquisidores e os juízes da época, uma das formas de o demônio se aproximar e fazer mal 
aos homens era por intermédio da bruxa. Pelo ato sexual ele se apoderaria do corpo dos homens. Considerada símbolo 
do pecado e da sexualidade na Idade Média, a mulher seria o principal alvo do demônio. Satã seria o senhor do prazer, 
e as bruxas provavelmente teriam copulado com ele, sendo, a partir daí, capazes de realizar todo tipo de maldade. Para 
acabar com tal pecado e afastar esse demônio, seria necessário caçar, torturar e matar as mulheres consideradas bruxas.

A crença na relação de Satã com as mulheres pode ser claramente percebida no interrogatório a que foi submetida 
uma mulher acusada de fazer secar o leite da vaca de um morador de Sugny, em Luxemburgo, em 1657. Ela teria ainda 
soprado na boca de uma mulher, causando-lhe a morte. O inquisidor pergunta à prisioneira:

”Que, tendo a dita prisioneira sido espancada pelo falecido Nicolas Pierret, seu marido, fugiu para seu feno, no paiol? 
Onde o diabo foi encontrá-la e lhe disse que se casasse com ele e que lhe daria os meios de viver em boa situação? Que 
ela se casou com o diabo e que ao mesmo tempo deitou-se com ele? Que nome tinha o diabo e como se fazia chamar? 
Em que locais e lugares foi ela dançar com os diabos?“

Somente no século XVIII cessou a caça às bruxas, quando já se impunha o pensamento científico e se desenvolvia o 
pensamento iluminista. Além disso, a autoridade e a racionalidade do Estado passaram a predominar na maior parte dos 
países europeus.

DELUMEAU, op. cit., p. 382-383. 

 Roteiro de trabalho

1. De acordo com o historiador Jean Delumeau, por que a mulher foi identificada como uma bruxa demoníaca? 

2. Qual é a relação que se pode fazer entre a caça às bruxas e o processo de formação do Estado moderno? 
Explique até que ponto a ética protestante se contrapõe à prática da feitiçaria.

3. No mundo contemporâneo, as bruxas são recorrentemente apresentadas como personagens de histórias 
infantis. De acordo com essas histórias, responda:

a. Como elas são caracterizadas? 

b. Que relação pode existir entre essa caracterização e a história da caça às bruxas na Europa moderna?

RELEITURA
Escute e leia a letra da canção "Querelas do Brasil", composta por Aldir Blanc e Maurício Tapajós. Depois, siga 

as orientações do Roteiro de trabalho. 
A canção está disponível, na voz de Elis Regina, em: https://www.youtube.com/watch?v=bkENNwwCqgM. 

Acesso em: 20 jul. 2020.

Querelas do Brasil

O Brazil não conhece o Brasil
O Brasil nunca foi ao Brazil
Tapi, jabuti, liana, alamandra, alialaúde
Piau, ururau, aquiataúde
Piau, carioca, moreca, meganha
Jobim akarare e jobim açu
Oh, oh, oh
Pererê, camará, gororô, olererê
Piriri, ratatá, karatê, olará
O Brazil não merece o Brasil
O Brazil tá matando o Brasil
Gereba, saci, caandra, desmunhas, ariranha, aranha

 �  A intérprete Elis Regina em janela com 
as cores da bandeira do Brasil, s.d.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR

MAGNOLI, Demétrio; BARBOSA, Elaine Senise. Formação do Estado nacional. São Paulo: 
Scipione, 1996.
 O livro analisa várias capitais do mundo e sua constituição como cidades-capitais no proces-
so de formação dos Estados nacionais modernos.

RIBEIRO, Renato Janine. A etiqueta no Antigo Regime. São Paulo: Moderna, 1999.
O autor analisa como a ordem social influencia  os hábitos cotidianos das pessoas. Na época 
do Antigo Regime, a etiqueta  destacou-se como forma de afirmação da hierarquia e  de 
inserção social.

A RAINHA Margot. Direção de Patrice Chéreau. Alemanha/França/Itália, 1994. (139 min).
 O filme retrata a França em 1572, quando a católica Marguerite de Valois se casa com o pro-
testante Henrique de Navarra. Nessa ocasião ocorreria a  célebre Noite de São Bartolomeu, 
quando católicos e protestantes entraram em conflito.

Sertões, guimarães, bachianas, águas
E marionaíma, arirari boia
Na aura das mãos do jobim açu
Oh, oh, oh
Gererê, sarará, cururu, olerê
Ratatá, bafafá, sururu, olará
Do Brasil S.O.S. ao Brasil
Tinhorão, urutú, sucuri
O Jobim, sabiá, bem-te-vi
Cabuçu, cordovil, Caxambi, olerê
Madureira, Olaria e Bangu, olará
Cascadura, Água Santa, Pari, olerê
Ipanema e Nova Iguaçu, olará
Do Brasil S.O.S. ao Brasil
Do Brasil S.O.S. ao Brasil

BLANC, Aldir; TAPAJÓS, Maurício. Querelas do Brasil. Intérprete: Elis Regina. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bkENNwwCqgM. Acesso em: 20 jul. 2020.

Roteiro de trabalho
1. A canção faz referência às características da nação ou ao Estado  brasileiro? Explique. 

2. Cite exemplos presentes na canção do que caracterizaria uma certa brasilidade .

3. Por que na canção ora se escreve Brasil com s e ora com z?
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 LUÍS XIV, o rei sol – biografias. Estados Unidos, 2008. (44 min).
Documentário que mostra a trajetória política de Luís XIV, rei absolutista francês.

LUTERO. Direção de Eric Till. Alemanha, 2003. (112 min).
O filme mostra a trajetória de Lutero, que divulga  suas 95 teses, é perseguido pela Igreja 
Católica e sai em defesa de suas ideias , em oposição aos católicos e a suas práticas.

ENEM
1. Segundo Aristóteles:

Na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não 
devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios – esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as 
qualidades morais –, tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desen-
volvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas.

(VAN ACKER, T. Grécia: a vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994.)

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania:

a. possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época 
fi quem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar.

b. era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção po-
lítica profundamente hierarquizada da sociedade.

c. estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos os habitan-
tes da pólis a participarem da vida cívica.

d. tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado 
às atividades vinculadas aos tribunais.

e. vivida pelos atenienses era, de fato, restrita  àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo 
para resolver os problemas da cidade.

2.  A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um 
homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo 
isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é su� cientemente considerável para que um deles possa com base 
nela reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. 

(HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003.)

 Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles
a. entravam em confl ito.

b. recorriam aos clérigos.

c. consultavam os anciãos.

d. apelavam aos governantes.

e. exerciam a solidariedade.

28 CAPÍTULO 1

D
iv

ul
ga

çã
o

Re
pr

od
uç

ão



3. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. Responde-se que ambas as coisas seriam 
de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. 
Porque dos homens se pode dizer, duma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e 
enquanto lhes fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os �lhos, quando, como acima disse, o 
erigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se.

(MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991.)

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel 
define o homem como um ser: 

a. munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros.

b. possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política.

c. guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes.

d. naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais.

e. sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares.

4. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar 
uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra: 

a. a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real.

b. a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público e 
sem a vestimenta real, o privado.

c. o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despreten-
sioso e distante do poder político.

d. o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros 
membros da corte.

e. a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde 
os defeitos do corpo pessoal.
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 �  Charge anônima. In: BURKE, P. A fabricação do rei. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
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� Jovens  em campo de refugiados na fronteira entre Turquia e Grécia, na cidade de 
Filakio, em 2010. Grupos de direitos humanos condenaram os planos do governo 
grego de construir uma cerca de 12 km ao longo dessa fronteira.
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�  Palestinos circulam em um dos buracos do muro que separa Israel da Palestina, na cidade de A-tur, em março de 2005.
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Para levar essa conversa adiante, organizamos o capítulo em duas partes: 
na primeira, vamos falar sobre alteridade, xenofobia e racismo. Na segunda, 
trataremos de algo intimamente relacionado  ao e ncontro, e muitas vezes  ao 
conflito,  de grupos humanos: os deslocamentos de indivíduos e comunidades 
entre diferentes territórios.  

Nossa primeira reflexão começa com uma notícia de jornal. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Quando estamos diante de uma pessoa 
diferente, como agimos? Procuramos con-
versar e entender  os pontos em comum 

e o que nos diferencia? E quando se trata de um 
estrangeiro,  imigrante ou refugiado, que vem mo-
rar em nossa cidade?  Eis algumas questões sobre 
as quais precisamos refletir:  Como vivemos em 
nosso próprio país e como recebemos os estran-
geiros? Agimos com preconceito e medo ou os 
acolhemos? Procuramos respeitar as diferenças e 
 aprender a conviver  com elas?  Neste capítulo, va-
mos refletir sobre esses temas  com base em dois 
conceitos: alteridade e xenofobia. 

O debate sobre esses temas nos  ajudará  a 
entender a importância do respeito às diferen-
tes culturas, religiões e modos de vida, em di-
versas situações, no mundo e no Brasil.  Também 
vai nos  ensinar  algo fundamental para a vida em 
sociedade:  além de compreender a diversidade 
humana,  promover a solidariedade e o respeito 
às diferenças e às liberdades individuais, o que 
significa lutar contra a desigualdade, o preconcei-
to, a intolerância e a discriminação. 
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 �  Estudantes, professores e parceiros posam para foto após entrega dos diplomas. Brasília, 2019.
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NARRATIVAS
Refugiado, como veremos, é uma pessoa que sai do seu país de origem, porque corre risco de vida, e se instala 

em outro país, ao qual solicita proteção. O artigo abaixo, publicado pela ACNUR, a Agência das Nações Unidas 
para Refugiados, narra um episódio na vida de refugiados e migrantes que vieram para o Brasil. Após ler o texto, 
reúna-se com os colegas para responder às questões apresentadas no Roteiro de trabalho.

Terceira turma de jovens refugiados e migrantes recebe certificado  
de capacitação para os programas jovem aprendiz e estágio

Concluída a terceira turma, já são 27 jovens formados e preparados para o mercado de trabalho.

Na última sexta-feira (07), em Brasília, aconteceu a conclusão do terceiro ciclo de Oficinas de Criatividade para 
jovens refugiados e migrantes, promovido pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos/Irmãs Scalabrinianas (IMDH) 
e Centro de Interação Empresa-Escola (CIEE), com apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e Fundação 
AVINA. A cerimônia contou com a participação dos jovens, organizações promotoras, pais e responsáveis, represen-
tante de empresa contratante e convidados.

A capacitação visa à inserção de jovens refugiados e migrantes no mercado de trabalho através dos programas 
de Estágio e de Jovem Aprendiz. Esta última turma foi composta por dezesseis jovens entre 14 e 24 anos, de oito 
nacionalidades: venezuelanos, haitianos, congoleses, togoleses, ganeses, sírios e angolanos.

O angolano Adelino Bambi se sente esperançoso com as oportunidades que surgirão após a formação nas ofi-
cinas. Para ele, que chegou ao Brasil há dois anos e teve que retomar os estudos secundários no EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), a oportunidade de trabalhar representa tanto uma fonte de remuneração quanto de aprendizados 
que impactarão seu futuro. “Para mim, as oficinas ampliam as oportunidades de trabalho, pois me ensinaram manei-
ras de me portar e me apresentar que são distintas de Angola, mas também me ajudaram a pensar em novas formas 
de organizar meu futuro daqui para a frente, e isso é muito importante para a gente que chega de outro país”, diz.

[...]
Um dos representantes da companhia aérea LATAM-Brasília, presente no encerramento da 3° edição da oficina, 

considera que a inserção de jovens migrantes na empresa aprimora o atendimento aos clientes e o desenvolvimento 
da empresa. “A diversidade dentro da nossa companhia é nosso propósito e um grande diferencial competitivo. Mui-
tas vezes, pensamos que ao trazer um migrante ou refugiado para trabalhar com a empresa estamos fazendo somente 
um papel social, mas não, trazer uma pessoa com a cultura, com ideias e idiomas diferentes é de extrema riqueza para 
que a companhia tenha a sustentabilidade em seu negócio”, comenta.
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Depoimentos dos formandos 

Sebastien Hyppolite, de 18 anos, veio do Haiti e chegou ao Brasil há quatro 
anos. “Quando cheguei, fui bem recebido pelos brasileiros. Mas tive muita di-
ficuldade de aprender português. Depois me acostumei com a língua e agora, 
depois de terminar o Ensino Médio aqui, vou entrar para a faculdade. Quero 
fazer arquitetura ou pedagogia, para ser professor de matemática”.

O haitiano se mostra muito agradecido com o curso. “Recebi orientação 
para ser um profissional melhor, aprendi vários conteúdos sobre o mercado de 
trabalho. Valeu muito a pena fazer o curso. Aprendi sobre postura no trabalho, 
como montar um currículo bom, trabalhar em equipe. Agora quero achar um 
bom emprego e pensar no meu futuro”, diz ele.

Seu colega e compatriota Yvenson Valentin, de 18 anos, está no Brasil há 
cinco anos e está estudando análise de desenvolvimento de sistemas. “Foi muito 
bom receber o diploma, me sinto muito feliz. Aprendi muitas coisas que eu não 
aprendi na escola. O certificado é importante para entrar no mercado de traba-
lho. Eu quero ficar no Brasil e ter um futuro aqui”.

Outro formando da terceira turma foi o congolês Ominamure Doe, de 40 
anos, [que] já não se inclui no “jovem aprendiz”, mas sim como estagiário. 
“Cheguei aqui em 2014 e fui trabalhar como técnico de ar-condicionado. Agora 
estou na Universidade de Brasília, fazendo o 1º semestre de faculdade de Letras. 
Essa oficina é muito importante, porque eu quero trabalhar e estudar ao mesmo 
tempo, e como estagiário, isso é possível. Esse certificado do CIEE é muito impor-
tante porque ele me dá mais chance no mercado de trabalho”.

UNHCR-ACNUR. Terceira turma de jovens refugiados e migrantes recebe certificado de capacitação para os programas jovem aprendiz e estágio.
Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2019/06/14/terceira-turma-de-jovens-refugiados-e-migrantes-recebe-certificado-de- 

capacitacao-para-os-programas-jovem-aprendiz-e-estagio/. Acesso em: 2 jun. 2020. 

 Roteiro de trabalho

1. O texto nos mostra uma iniciativa importante com respeito a migrantes provenientes de diversos países. 
Analisando a procedência desses migrantes, isto é, o país de onde vieram, é possível elaborar hipóteses 
sobre os motivos pelos quais decidiram se instalar Brasil? Quais são elas?

2. O Ciclo de Oficinas de Criatividade, promovido pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos/Irmãs Sca-
labrinianas (IMDH) e pelo Centro de Interação Empresa-Escola (CIEE), pode ser encarado como uma boa 
iniciativa de acolhimento de migrantes e refugiados? Por quê?

3. Imaginem como seria receber imigrantes ou refugiados na comunidade onde vocês vivem. Que ações po-
deriam ser propostas para acolhê-los e integrá-los à comunidade?  
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 �  Sebastien Hyppolite diz que está há 
tanto tempo no Brasil que está se 
esquecendo da língua francesa, a 
segunda língua oficial do Haiti.  
Brasília, 2019.

  NÓS E OS ESTRANGEIROS
Para refletirmos sobre como nos estabelecemos no território brasileiro e nos 

relacionamos com quem se instala aqui, precisamos entender como nos portamos 
diante de estrangeiros e suas diferentes culturas, pois corremos o risco de enxergar 
o outro com medo ou insegurança e, assim, desencadear reações preconceituosas e 
violentas, como a xenofobia e o racismo. É necessário desenvolver um olhar mais 
atento e pensar sobre nossa relação com o outro para, dessa maneira, combater 
essas reações negativas. Diante de um migrante que precisa sair de seu lugar de 
origem ou que, simplesmente, deseja viver e morar em outro país, observamos duas 
posições opostas: há aqueles que reconhecem o direito à liberdade de deslocamen-
to para todos os indivíduos e aqueles que defendem o direito de limitar a entrada 
de estrangeiros por meio de um sistema de regras.

Para obtermos uma visão mais ampla, vamos observar como a forma de lidar 
com o estrangeiro era pensada em tempos mais remotos. Começaremos com o diá-
logo Político, de Platão, filósofo grego antigo. Nesse diálogo, há um personagem 
nomeado “Estrangeiro de Eleia”. Eleia era o nome grego antigo de uma cidade 
situada no sul da Itália. Porém, o fundamental aqui é que a palavra em grego antigo 
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para estrangeiro  era  xenos, cujo significado era amplo: designava alguém de fora da 
cidade, como um hóspede ou um visitante. No diálogo em questão, o estrangeiro 
é convocado a participar da discussão, de modo a apresentar um ponto de vista 
 externo, um  olhar diferente.  Portanto, a visão do estrangeiro é valorizada , a ponto 
de ele poder repreender  certo comportamento dos gregos. Leia a seguir.

ESTRANGEIRO – Agrada-me a tua índole, e, por isso, falarei mais claramente. No 
ponto em que estamos é impossível explanar o que disse a não ser de modo imperfei-
to. Não obstante, procurarei fazê-lo tendo em mira maior clareza. 

SÓCRATES, O JOVEM – Por que dizes então que a nossa divisão não fora feita 
corretamente?

ESTRANGEIRO – Porque é o mesmo que tentar alguém dividir a humanidade 
em duas partes, como costuma a maioria, isto é, separando-a como se o gênero 
helênico constituísse uma unidade distinta das demais e dando-se a estas o nome 
comum de “bárbaros”; supondo que por causa dessa denominação coletiva formem 
também uma unidade, quando de fato são numerosíssimas, distintas entre si e de 
linguagens bem diferentes, ou ainda, se se acreditasse que para dividir os números 
por dois bastasse apenas destacar a cifra “dez mil” de todos os outros e colocá-la à 
parte, como que constituindo uma só espécie e dar ao resto um único nome acredi-
tando, desta vez ainda, que esse simples nome fosse suficiente para criar um segundo 
gênero em face do primeiro. Creio que a divisão seria melhor; que melhor seguiria às 
formas específicas e seria mais dicotômica se, dividindo os números em “pares” e 
“ímpares”, dividíssemos, do mesmo modo, o gênero humano em machos e fêmeas; 
e se nos decidíssemos a não separar nem caracterizar, relativamente aos demais, os 
Lídios, os Frígios, ou outras unidades senão quando já não fosse mais possível obter

uma divisão em que cada um dos termos 
seria, ao mesmo tempo, gênero e parte.

PLATÃO. Diálogos: O banquete – Fédon – 
Sofista – Político. São Paulo: Abril , 1972, 

p. 213. (Coleção Os Pensadores).

O estrangeiro chama a atenção 
de Sócrates para o fato de que os 
gregos possuem um costume bas-
tante reprovável : chamar todos os 
outros povos que não os próprios 
gregos de “bárbaros”. O problema 
é que, agindo desse modo, eles dei-
xam de refletir sobre os diferentes 
povos e suas  respectivas caracterís-
ticas , considerando-os inferiores ou 
longe de uma situação de igualdade 
com os gregos. Nesse contexto, é 
importante notar que a origem da 
palavra bárbaro é uma onomato-
peia – uma palavra que imita um 
som. O uso dessa palavra evidencia 
uma forma de preconceito com a 
língua falada pelos estrangeiros, os 
quais costumavam dizer “bar-bar-
-bar”,  algo que os gregos não en-
tendiam.

 Notamos nessa passagem que 
há dois tipos diferentes de acolhida 
aos estrangeiros. Por um lado,  acei-
ta-se a opinião de um habitante de 
uma nação amiga por compartilhar 
alguns valores com os próprios gre-
gos, como  no caso do estrangeiro 
que veio de Eleia, cidade da Itália de 
onde também vieram famosos filó-
sofos, como Parmênides e Zenão. 

�  Mosaico encontrado em Boscotrecase, em Pompeia, na Itália, e preservado pelo Museu 
Arqueológico Nacional de Nápoles. Intitulado Academia de Platão (Plato’s Academy), esse 
mosaico retrata alguns discípulos em torno do filósofo, na Academia de Atenas, fundada 
por ele em 378 a.C.  As ideias  de Platão estão presentes em diversos livros, escritos  em 
forma de diálogos, em que se exploram temas e questões filosóficos que ainda suscitam 
interesse. Um exemplo é o diálogo Político, de onde foi extraído o trecho acima. (Autor 
desconhecido, c. 100 a.C - 100 d. C, 86 cm × 83 cm.)
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índole: 
conjunto  de traços ou 
características de um 
indivíduo.
gênero helênico: 
referência ao povo grego, os 
que viviam na Hélade, nome 
da antiga Grécia.
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Por outro ,  havia nações   chamadas de bárbaras  e menosprezadas  pelo simples fato 
de não apresentarem  comunhão de valores com os gregos.

Segundo o pesquisador Jean-François Mattéi, em sua obra A barbárie interior, os 
romanos foram os responsáveis por  essa conduta de opor a civilização que estavam 
construindo àquela associada aos ditos povos bárbaros , avaliando-os como inferiores. 
De acordo com Mattéi, utilizando o pensamento de Cícero, os romanos identificaram 
sua humanitas, ou civilização, como 

esse progresso da excelência, que consiste em tirar do homem o que ele tem de 
melhor por meio da razão e da lei, portanto, por meio da educação e da política, é a 
pedra de toque da civilização, lá onde o desinteresse pela excelência, até mesmo sua 
derrisão ou negação, é sinal claro da barbárie.

MATTÉI, Jean-François. A barbárie interior, ensaio sobre o i-mundo moderno. 
 São Paulo: Editora da Unesp, 2002, p. 118. 

 Desse modo, os romanos teriam classificado os povos bárbaros não apenas 
como estrangeiros que não cultivavam os mesmos valores, mas também como 
oriundos de nações que não possuíam a excelência  que, segun-
do eles acreditavam, caracterizava civilização romana, construí-
da  por meio da razão e da lei –  é importante notar esses dois 
elementos, que revelam a influência da cultura grega nessa ci-
vilização.  Em relação a essa definição de bárbaro, Mattéi afirma 
que a civilização não é natural, mas uma conquista do espírito, 
enquanto a natureza é selvagem e bruta. E conclui dizendo 
que foi Cícero quem lançou as bases dessa divisão  entre uma 
nação civilizada e superior e as nações selvagens e inferiores. 
Essa perspectiva  seria desenvolvida como um modelo de pen-
samento europeu, que perdura até os dias de hoje.

 Vemos atualmente, no entanto, uma mudança relativa  sobre 
os estrangeiros. Não se trata mais do conceito de  bárbaro  ou 
de  selvagem , mas de uma visão na qual nações são encaradas 
como inferiores em termos culturais, sociais e de conhecimento. 
Esse posicionamento, propiciado pelo etnocentrismo, cria uma 
diferença artificial entre humanos e, mais do que isso, dá origem 
ao racismo.

  Os perigos do etnocentrismo e 
do racismo
Uma palavra de nossos dias pode ajudar a entender essa posição descrita pelo 

estrangeiro de Eleia: etnocentrismo, que significa  considerar a própria etnia, ou 
cultura,  mais importante ou superior às demais.

O etnocentrismo é muito perigoso, pois  pode desencadear dois outros graves 
problemas : o racismo e a xenofobia. O racismo é o preconceito com base nas carac-
terísticas físicas de uma pessoa e que se apoia no conceito de raça – a divisão dos 
grupos humanos segundo suas diferenças físicas. Desse modo, o racismo consiste 
em discriminar, segregar, humilhar e menosprezar pessoas por conta da  cor  da pele, 
por exemplo. Já a xenofobia é o preconceito contra estrangeiros. Essa palavra é for-
mada por dois termos gregos : xenos  (estrangeiro ou estranho)  e phóbos (medo). Ao 
associarmos as duas palavras gregas,  obtemos o sentido de “medo do diferente” ou 
“medo do estrangeiro”. No Dicionário Houaiss, xenofobia apresenta como significa-
dos desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio em que se vive.

É importante refletirmos sobre as graves consequências do etnocentrismo, uma vez 
que as situações de xenofobia e racismo violam os direitos humanos, desvalorizam as di-
ferentes culturas e colocam em risco a pessoa humana,  pois são uma forma de violência.

A fim de embasar o entendimento desses conceitos, vamos aprofundar as ques-
tões relacionadas  ao racismo. No livro Racismo estrutural, Silvio Almeida trata de 
diversos aspectos relacionados  ao assunto, concentrando-se principalmente  no cha-
mado racismo estrutural.  Recorreremos, portanto, a alguns trechos desse livro 
para esclarecer dois conceitos fundamentais: o de raça e o de racismo. Segundo 
Silvio Almeida:

PARE e PENSE

1.  Com base no que você viu até agora, 
 refl ita sobre as noções de bárbaro e 
civilizado , fazendo uma crítica sobre 
essas duas ideias. Por exemplo : Você 
vê aspectos negativos ou positivos 
nessas noções? Quais seriam eles?

2. Releia a última fala do Estrangeiro, 
presente no trecho do diálogo Político
de Platão. Você concorda com a ideia 
que o Estrangeiro defende? Por quê?

3.  Pense em alguns exemplos de xeno-
fobia nos dias de hoje.

derrisão:
deboche, gozação, 
desprezo.
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Há grande controvérsia sobre a etimologia do ter-
mo raça. O que se pode dizer com mais segurança é 
que seu significado sempre esteve de alguma forma 
ligado ao ato de estabelecer classificações, primeiro 
entre plantas e animais e, mais tarde, entre seres hu-
manos. A noção de raça como referência a distintas 
categorias de seres humanos é um fenômeno da mo-
dernidade que remonta aos meados do século XVI.

Raça não é um termo fixo, estático. Seu senti-
do está inevitavelmente atrelado às circunstâncias 
históricas em que é utilizado. Por trás da raça sem-
pre há contingência, conflito, poder e decisão, de 
tal sorte que se trata de um conceito relacional e 
histórico. Assim, a história da raça ou das raças é 
a história da constituição política e econômica das 
sociedades contemporâneas.

ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural.  
São Paulo: Sueli Carneiro/Pólen, 2019. p. 24-25.

Encontramos nesse trecho dois aspectos importan-
tes. O primeiro deles está relacionado à noção de raça 
utilizada no contexto da classificação de animais e plantas. 
Assim, poderíamos falar em diferentes raças de animais 
ou em diferentes espécies ou tipos de plantas. Embora 
esse sentido seja aplicado, em algum momento, aos seres 

humanos, ele não contempla aspectos históricos, sociais 
e políticos. Como lembra Silvio Almeida, há um sentido 
relacional e histórico no conceito de raça. Mas o que isso 
quer dizer? Significa que esse conceito está envolvido com 
as contingências históricas, as quais, por sua vez, estão en-
volvidas com conflitos e o domínio de um grupo de seres 
humanos sobre outro.

Na sequência de seu livro, Silvio Almeida sustenta 
que, do ponto de vista histórico, o conceito de raça 
está intimamente relacionado à própria noção de 
homem. Segundo ele, o projeto iluminista, uma das 
marcas características do século XVIII, toma o homem 
como seu principal objeto de reflexão. É nesse con-
texto que surge a distinção filosófico-antropológica 
entre civilizado e selvagem, que posteriormente 
daria origem à distinção entre civilizado e primiti-
vo. Essa distinção é resultado de uma comparação e 
classificação com base em padrões oriundos do Ilu-
minismo e do modo de pensar europeu. Nesse ponto 
é importante observar que, embora os três princípios 
da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e fra-
ternidade – devam ser tomados como valores funda-
mentais, mesmo o domínio francês e de outros países 
europeus sobre suas colônias coloca em discussão a 
validade e a extensão desses princípios para todos os 
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 �  St. Domingue: prise de la ravine aux couleuvres, gravura que retrata o líder François Dominique Toussaint L'Ouverture participando da 
revolta bem-sucedida contra o poder francês em Saint-Dominique (Haiti), em 1791. No Haiti, os escravizados se rebelaram contra o 
domínio francês e Toussant L'Overture chegou a assumir o governo. Em 1801, ele foi aprisionado pelas tropas de Napoleão.  
(c. 1886,dimensões não informadas.) 
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seres humanos. Como lembra Silvio Almeida, o colo-
nialismo constituiu-se como dominação e violência. 
Um dos exemplos utilizados por ele, fundamentado no 
trabalho do filósofo camaronês Achille Mbembe, é a 
Revolução Haitiana, por meio da qual o povo negro 
haitiano exigia para si o mesmo respeito aos princí-
pios de liberdade, igualdade e fraternidade, já que se 
encontrava sob colonização francesa. Desse modo, a 
distinção europeia entre civilizado e selvagem, ou en-
tre civilizado e primitivo, remete-nos ao etnocentrismo 
e, por outro lado, permite compreender, junto com 
o conceito de raça, aquilo que dissemos ser uma das 
consequências do etnocentrismo: o racismo.

Com base nesses elementos – o conceito de raça, 
a distinção entre civilizado e selvagem e a natureza do 
colonialismo –, Silvio Almeida salienta mais alguns as-
pectos. Em primeiro lugar, ele lembra que a cientista 
política estadunidense Ellen Wood identifica o racismo 
moderno com o colonialismo, em razão de este ser 
uma concepção sistemática de inferioridade inerente e 
natural, desenvolvida durante o final do século XVII e 
o início do século XVIII, posteriormente reforçada por 
teorias biológicas de raça, de cunho pseudocientífico. 
Essa concepção se manteve presente mesmo após o fim 
da escravidão, evidenciando que o racismo ainda está 
presente nas sociedades contemporâneas. Desse modo, 
dado seu contexto histórico, o conceito de raça contém 
dois elementos centrais: em primeiro lugar, compreen-
de-se raça como uma característica biológica, na 
qual a identidade racial está relacionada a características 
físicas. Em segundo lugar, ela é entendida como uma 
característica étnico-cultural, que se refere à origem 
de um povo ou de sua identidade religiosa, linguística 
ou cultural. Assim, podemos entender agora o que são 
racismo, preconceito racial e discriminação racial. Nas 
palavras de Silvio Almeida:

Podemos dizer que o racismo é uma forma siste-
mática de discriminação que tem a raça como fun-
damento, e que se manifesta por meio de práticas 
conscientes ou inconscientes que culminam em des-

vantagens ou privilégios para indivíduos, a depen-
der do grupo racial ao qual pertençam.

[...] O preconceito racial é o juízo baseado em 
estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a 
um determinado grupo racializado, e que pode ou 
não resultar em práticas discriminatórias. Considerar 
negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou 
orientais “naturalmente” preparados para as ciên-
cias exatas são exemplos de preconceitos.

A discriminação racial, por sua vez, é a atribui-
ção de tratamento diferenciado a membros de gru-
pos racialmente identificados. Portanto, a discrimi-
nação tem como requisito fundamental o poder, ou 
seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem o 
qual não é possível atribuir vantagens ou desvanta-
gens por conta da raça.

ALMEIDA, op. cit., p. 24-25.

Vamos compreender melhor essas definições? Para 
isso, começaremos com o último conceito: discriminação 
racial. De acordo com o texto, a discriminação está inti-
mamente relacionada com o poder ou o uso da força 
por uma pessoa ou um grupo social. É pelo poder que 
um grupo social atribui vantagens para si e desvantagens 
para outros, o que determina um tratamento diferente 
para cada um desses grupos. Mas, além de estar envolvi-
da com o poder de um grupo social, a discriminação racial 
tem relação com o preconceito social, entendido como 
uma postura que atribui a uma pessoa ou a um grupo fal-
sas generalizações, padrões preconcebidos e socialmente 
constituídos, determinando um julgamento ou uma clas-
sificação arbitrária. Os exemplos presentes no texto nos 
indicam quanto os preconceitos determinam padrões 
falsos. A discriminação e o preconceito raciais definem, 
portanto, o racismo: uma postura constante e sistemá-
tica de discriminação de pessoas e grupos sociais com 
base em falsos padrões preestabelecidos. Isso significa, 
como diz Silvio Almeida, atribuir vantagens a um grupo 
poderoso e desvantagens àqueles destituídos de poder.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Ao assistir ao vídeo sugerido, atente para a explica-
ção sobre o processo histórico e social de produção do 
racismo durante a colonização do continente america-
no. Nele você poderá aprender também um pouco mais 
sobre o conceito de racismo estrutural.

O QUE É racismo estrutural? Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ia3NrSoTSXk.  

Acesso em: 29 maio 2020. 
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LER TEXTO FILOSÓFICO
O etnocentrismo está diretamente relacionado  ao modo como certos povos e culturas são compreendidos. Essa 

forma de pensar está presente  na obra de alguns  filósofos, que difundiram  a ideia de que determinadas nações eram 
inferiores a outras. Muitos  desses pensadores  construíram sistemas filosóficos importantes para a cultura ocidental, mas é 
preciso identificar e refletir sobre  concepções que  hoje nos parecem equivocadas. Vamos ler a seguir trechos  da obra de 
dois filósofos europeus : David Hume (1711-1776) e  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Após a leitura,  reúna-se 
com os colegas  para debater os textos. Em seguida, respondam  às perguntas propostas no Roteiro de  trabalho. Suge-
rimos que   atividades sejam realizadas em dupla, para praticar a elaboração de um  breve texto a quatro mãos.

Trecho 1
David Hume

Eu estou em condições de suspeitar serem os negros naturalmente inferiores 
aos brancos. Praticamente não houve nações civilizadas de tal compleição, 
nem mesmo qualquer indivíduo de destaque, seja em ações seja em investi-
gação teórica. [...] Tal diferença uniforme e constante não poderia ocorrer, 
em tantos países e épocas, se a natureza não tivesse feito uma distinção 
original entre essas raças de homens. Sem citar as nossas colônias, há es-
cravos negros dispersos por toda a Europa, dos quais ninguém alguma vez 
descobriu quaisquer sinais de criatividade, embora pessoas de baixa condi-
ção, sem educação, venham a progredir entre nós, e destaquem-se em cada 
profissão. Na Jamaica, realmente, falam de um negro de posição e estudo, mas 
provavelmente ele é admirado por realização muito limitada como um papagaio, 
que fala umas poucas palavras claramente.

HUME, David. Essays: Moral, Political and Literary. Editado por T. H. Green e
 T. Grose. London: Longmans, Green and Co., 1875. v. 1. 

Apud ANDRADE, Érico.  A opacidade do  Iluminismo: racismo na
 Filosofia Moderna . Revista Kriterion, v. 58, n. 137,  p. 302, 2017.

Trecho 2 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

A principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu 
a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas quais o 
homem se encontraria com a própria vontade, e onde ele teria uma ideia geral 
de sua essência [...] O negro representa, como já foi dit o, o homem natural, 
selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de toda morali-
dade e de tudo o que chamamos sentimento, para realmente compreendê-lo. 
Neles, nada evoca a ideia do caráter humano [...]. A carência de valor dos 
homens chega a ser inacreditável. A tirania não é considerada uma injustiça, 
e comer carne humana é considerado algo comum e permitido [...] Entre os 
negros, os sentimentos morais são totalmente fracos – ou, para ser mais exat o, 
inexistentes.

HEGEL, G. W. Filosofia da História.  Brasília: Editora  da UnB, 2008 . p. 83-86.

 Roteiro de trabalho

1. De que modo os negros são caracterizados nos dois textos? Qual  é a opinião  de vocês sobre essa caracterização?

2.  O primeiro texto fala de características distintas  das que são exploradas no segundo texto?  Justifi quem sua 
resposta.

3. Atualmente ,  negros e indígenas, por exemplo, ainda vivenciam situações de preconceito.  Apresentem al-
guns exemplos  desse tipo de preconceito.

4. Elaborem formas de combater atitudes preconceituosas, e, depois, partilhem as ideias com toda a turma. 
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�  Retrato de Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831), feito por Jakob 
Schlesinger. Staatliche Museen, 
Berlim. Jakob Schlesinger, 1831.  
(Óleo sobre tela, 6 cm × 28 cm.)

�  David Hume: historiador e filósofo 
(1711-1776). Retrato feito por Allan 
Ramsay em 1754. (Óleo sobre tela, 
762 mm × 635,00 mm, Galeria 
Nacional da Escócia.)

A principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu 
a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas quais o 

negros, os sentimentos morais são totalmente fracos – ou, para ser mais exat o, 

.  Brasília: Editora  da UnB, 2008 . p. 83-86.

�  Retrato de Georg Wilhelm Friedrich 

Nacional da Escócia.)

Eu estou em condições de suspeitar serem os negros naturalmente inferiores 

profissão. Na Jamaica, realmente, falam de um negro de posição e estudo, mas 
provavelmente ele é admirado por realização muito limitada como um papagaio, 

: Moral, Political and Literary. Editado por T. H. Green e
 T. Grose. London: Longmans, Green and Co., 1875. v. 1. �  David Hume: historiador e filósofo 
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EU E O OUTRO: IMIGRANTES E REFUGIADOS

 As lutas por mudanças
Por falar em poder, você e seus colegas talvez já tenham ouvido  ou lido sobre a 

palavra  empoderamento , não? Como nos ensina  a arquiteta e urbanista brasileira 
Joice Berth, essa palavra é um neologismo – um fenômeno linguístico pelo qual 
criamos uma palavra nova  com base em nossa língua ou  em uma língua estrangeira , 
ou, ainda,  em que damos um novo sentido a uma palavra  já existente. A palavra 
 empoderamento  provém da palavra inglesa empower, cujo significado é dar po-
der ou habilidade a alguém ou a alguma coisa.  Talvez você esteja dizendo:  ” Tudo 
bem, mas ainda não entendi qual  é a relação  dessa palavra com   o sentido de poder 
utilizado no contexto social ”.

Pois bem,  veremos o que Joice Berth  diz  em seu livro  Empoderamento  após dis-
cutir questões relacionadas à noção de pode ? e suas implicações no contexto social 
e de emancipação política. Ela afirma o seguinte:

Empoderar dentro das premissas sugeridas é, antes de tudo, pensar em cami-
nhos de reconstrução das bases sociopolíticas, rompendo concomitantemente com 
o que está posto, entendendo ser esta a formação de todas as vertentes opressoras 
que temos ao longo da História. Esse entendimento é um dos escudos mais eficientes 
no combate à banalização e ao esvaziamento de toda a teoria construída e de sua 
aplicação como instrumento de transformação social.

BERTH, Joice. Empoderamento. São Paulo: Sueli Carneiro/Pólen , 2019. p. 23.

O conceito de  empoderamento , portanto, está relacionado  com a reconstru-
ção de um  contexto social e político, tendo em vista o combate  a práticas opres-
soras e  a perspectiva de transformação social. Desse modo, Joice Berth explica 
que o empoderamento   se refere à capacidade de indivíduos e grupos sociais agi-
rem para garantir seus direitos, seu bem-estar e sua participação em decisões 
que lhes dizem respeito. Portanto,  esse termo está intimamente  ligado a uma 
nova postura das chamadas  minorias    – não as minorias em termos de números, 
mas  sim de pessoas que fazem parte de grupos sociais que sofrem preconceito  e 
discriminação , estando sempre em desvantagem.  Para citar dois exemplos bem 
conhecidos: as populações negras e  as mulheres . 

Acreditamos que, com base nos conceitos e ideias desenvolvidos até aqui, você 
tenha reunido informações importantes para refletir sobre o racismo e seus efeitos.

PONTO DE VISTA
Segundo alguns autores, o racismo se concretiza por meio de duas formas:  institucional e  estrutural. A leitura 

dos trechos a seguir, escritos pelo jurista Silvio Almeida,   nos permitirá entender melhor  esse assunto.  Depois, 
siga as orientações do Roteiro de  trabalho.

A concepção institucional significou um importante avanço teórico no que concerne ao estudo das relações raciais. 
Sob esta perspectiva, o racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como o resultado do fun-
cionamento das instituições que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens 
e privilégios com base na raça. [...]

Assim, a principal tese dos que afirmam a existência de racismo institucional é que os conflitos raciais também são 
parte das instituições. Assim, a desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por causa da ação isola-
da de grupos ou indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por determinados 
grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. [...]

Assim, detêm poder os grupos que exercem o domínio sobre a organização política e econômica da sociedade. 
Entretanto, a manutenção desse poder adquirido depende da capacidade do grupo dominante de institucionalizar seus 
interesses, impondo a toda sociedade regras, padrões de condutas e modos de racionalidade que tornem “normal” e 
“natural” o seu domínio. [...]

Assim como a instituição tem sua atuação condicionada por uma estrutura social previamente existente – com todos 
os conflitos que lhe são inerentes –, o racismo que essa instituição venha a expressar é também parte dessa mesma 
estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o 
racismo como um de seus componentes orgânicos. [...]
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Ainda que essencial, a mera presença de pessoas negras e outras minorias em espaços de poder e decisão não sig-
nifica que a instituição deixará de atuar de forma racista. A ação dos indivíduos é orientada, e muitas vezes só é possível 
por meio das instituições, sempre tendo como pano de fundo os princípios estruturais da sociedade, como as questões de 
ordem política, econômica e jurídica. [...]

Em resumo: o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo como se constituem as relações 
políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. 

O racismo é estrutural.
ALMEIDA,  op. cit. p. 37-50.

Roteiro de trabalho

1.  Com base na leitura  do texto  de Silvio Almeida, explique com suas palavras o que  são racismo institucional 
e racismo estrutural.

2. Como  essas duas formas de racismo se relacionam?

3. Apresente exemplos desses dois tipos de racismo na sociedade brasileira. Fundamente os motivos  de sua escolha.

4. Imagine que você faz parte de uma ONG e precisa apresentar um conjunto de propostas para combater 
práticas racistas. Quais propostas você sugeriria? Como elas poderiam combater essas práticas? 

Uma das formas de expressão do racismo teve grande for-
ça na construção do Estado nazista. O Partido Nazista, que 
assumiu o governo na Alemanha em 1933, tinha como  pilares 
de seu programa a ideia de superioridade da raça ariana e a 
intenção de eliminar  raças que obstruíssem a expressão dessa 
suposta superioridade. Propagandeava  também que parte dos 
problema s se devia à presença  no país de raças inferiores da-
nosas à Alemanha.  Esses conceitos foram responsáveis  pelo ex-
termínio em massa de  diversos grupos culturais, principalmente 
judeus, mas também negros e ciganos , além  de homossexuais, 
 de pessoas com necessidades especiais  e de inimigos políticos, 
como comunistas. As manifestações nazistas, embora sejam 
proibidas em muitos países hoje em dia,  permanecem como a 
imagem viva do racismo, da discriminação e da violência.

 Nazismo, eugenia e genocídio
Muito antes do nazismo, o inglês Francis Galton (1822-1911), primo do naturalista 

Charles  Darwin (1809-1882), cunhou o termo  eugenia , que significa “genes bons” (o 
prefixo eu, em grego, refere-se a “bom”), com o propósito de identificar os melhores 
genes, tal como se faz com cavalos, bois  e cães. Em um texto chamado  Talento e caráter 
hereditários, Galton chegou a defender que os dons artísticos ou a inteligência podiam 
ser calculados e administrados  pela seleção dos genes dos pais. Como aponta o profes-
sor Valdeir del Cont, a eugenia  espalhou-se  por vários países desde o final do século XIX , 
culminando com o nazismo.  Nos Estados Unidos, por exemplo, essa ideia também se 
difundiu bastante no início do século XX, pois a elite estadunidense estava preocupada 
com a qualidade dos indivíduos que migravam em massa para   o país, dando preferên-
cia   a europeus   de ascendência nórdica, considerados superiores. Nas palavras de 
  Del Cont:

Desde o seu início, em 1883, quando Francis Galton cunhou o termo, podemos 
considerar que o movimento eugênico procurou se estabelecer como um campo de 
articulação de conhecimentos científicos e práticas socioculturais articuladas politica-
mente por ações individuais, institucionais e governamentais, por intermédio de ações 
laboratoriais, políticas e legais com a finalidade de regulamentar as relações matrimo-
niais, mediante exames pré-nupciais e esterilização dos considerados inaptos. Sua mar-
ca institucional, com a formação de agremiações, sociedades e associações eugênicas 

PARE e PENSE

1. Por que a discriminação e o preconcei-
to estão relacionados  ao poder de  um 
grupo social sobre outro?

2.  Tente se lembrar de dois exemplos de 
discriminação . Depois, refl ita: De que 
modo essa prática está relacionada  às 
relações de poder?

3. O preconceito pode ser entendido como 
uma prática social civilizada? Por quê?
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na Europa, Estados Unidos, América Latina, Índia e Ásia, leva-nos a considerar que 
boa parte dos programas eugênicos foi conduzida através de ações relacionadas 
a medidas profiláticas, sanitárias, higiênicas, de saúde pública, controle de enfer-
midades, controle populacional e de natalidade, conduzidas por movimentos de 
saúde pública, ligados direta ou indiretamente às instituições eugênicas.  

DEL CONT, Valdeir. O controle de características genéticas humanas através da 
institucionalização de práticas socioculturais eugênicas. Revista Scientiae Studia,  

v. 11, n. 3, p. 525, 2013.

 �  Cartaz nazista da década de 1930 
que ilustra a suposta superioridade da 
raça ariana. A propaganda afirma que 
uma pessoa doente que chegue a 60 
anos de idade custará 50 mil marcos 
ao Estado. O slogan avisa: “Você” (o 
leitor, que se identifica com o homem 
forte no centro do cartaz) “sustenta 
esta situação”. 

O regime nazista, conduzido por Adolf Hitler (1889-1945) na Alemanha de 
1933 a 1945, tinha como um dos pilares de sua ideologia a política de eugenia. 
O Estado alemão pretendia regular quem poderia ou não ter filhos e qual a 
carga genética que estes carregariam. Na época, foi criada, entre outras, a Lei 
de Prevenção de Doenças Hereditárias, responsável pela esterilização obrigató-
ria de pessoas com “deficiências” segundo o olhar nazista, como cegueira, sur-
dez, defeitos físicos ou mentais. A Lei de Nuremberg de Proteção do Sangue e 
da Honra Alemães, por exemplo, proibia o casamento de alemães com judeus. 
Hitler tinha a intenção de “limpar” os genes da suposta raça pura alemã por 
meio de uma política que impedisse outras etnias ou pessoas que se acreditava 
serem deficientes de se reproduzirem.

Depois da Segunda Guerra, o termo raça, empregado com tanta frequência 
pelos nazistas, caiu em desuso. Além disso, descobertas científicas com base 
em mapeamento genético provaram não haver diferenças biológicas entre os 
seres humanos. Hoje, utiliza-se o termo etnia, que se baseia na ideia de que 
determinados grupos humanos compartilham uma ancestralidade comum, 



42 CAPÍTULO 2  

além de aspectos econômicos, religiosos, sociais, costumes, leis e filosofia. Nesse 
sentido, a noção de etnia está ligada a uma divisão cultural entre os povos  com base 
em seus costumes , e não  em uma diferenciação biológica ou  em características 
físicas. Conforme a Declaração sobre as  Raças da  Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco):

Os graves erros ocasionados pelo emprego da palavra “raça” na linguagem corrente 
tornam desejável que se renuncie completamente a esse termo quando se tratar da espécie 
humana e que se adote a expressão de “grupo étnico”.

DECLARAÇÃO sobre as Raças da Unesco, 18 de julho de 1950, § 6.

PARE e PENSE

1.  O que é eugenia? Refl ita sobre  a relação 
 dessa prática com o uso deturpado da 
ciência.

2. Em sua opinião, eugenia é um sinal de 
civilização ou de barbárie? Explique.

Como se vê,  a expressão  grupo étnico  só recentemente começou a subs-
tituir formas mais preconceituosas  de  caracterização de grupos humanos . Du-
rante séculos de  domínio em trocas comerciais e políticas , os Estados  nacionais 
europeus submeteram povos de diferentes culturas por meio do controle militar 
e econômico, mas  também  pela dominação ideológica baseada na ideia de que 
os povos originários da América, da África e da Ásia eram r aças inferiores . 

No entanto, alguns pensadores e filósofos europeus compreenderam o valor 
 das diferentes culturas e questionaram se a própria cultura europeia não seria 

tão bárbara quanto as  que ela julgava inferiores. Michel 
de Montaigne  (1533-1592) foi um  desses pensadores. Ele 
nasceu na França  e escreveu os célebres Ensaios, entre os 
quais podemos destacar um em que conta  sua experiên-
cia ao conversar com nativos norte-americanos  e  conhecer 
seus costumes  quanto à forma de moradia,  caça,  relacio-
namento entre homens e mulheres,  culinária e  bebidas ,  
assim como  as concepções desses nativos sobre guerra e 
canibalismo. 
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�  A imagem  ao lado está no site do Museu do 
Holocausto e mostra a proposta de eugenia dos 
nazistas .  Nela, podemos ver o efeito da Lei de 
Nuremberg de  Proteção do Sangue e  da Honra 
Alemães,  segundo a qual se proibia o casamento 
entre arianos e judeus com o objetivo de proteger 
a raça ariana. Quem violasse a lei era preso em 
regime de trabalhos forçados. O genocídio foi 
o passo seguinte dessa política, por meio do 
extermínio direto e em massa dos judeus. 
Alemanha, 1935.
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LER TEXTO FILOSÓFICO
O texto a seguir, extraído de um ensaio de Montaigne, apresenta uma reflexão sobre as diferenças culturais 

entre povos europeus e povos indígenas, estes últimos descritos, então, como bárbaros. Leia-o e, depois, responda 
às questões do Roteiro de trabalho.

Sobre os canibais
Michel de Montaigne

[...] Ora, para voltar a meu assunto, e pelo que dela me contaram, acho que não há nada de bárbaro e de selvagem nessa 
nação, a não ser que cada um chama de barbárie o que não é seu costume. Assim como, de fato, não temos outro critério de 
verdade e de razão além do exemplo e da forma das opiniões e usos do país em que estamos. Nele sempre está a religião per-
feita, o governo perfeito, o uso perfeito e consumado de todas as coisas. Eles são selvagens assim como chamamos selvagens os 
frutos que a natureza produziu por si mesma e por seu avanço habitual; quando na verdade os que alteramos por nossa técnica 
e desviamos da ordem comum é que deveríamos chamar de selvagens.

[...] Eles têm suas guerras contra as nações que ficam além das montanhas, mais adiante na terra firme, para as quais vão 
inteiramente nus, não tendo outras armas além dos arcos ou de espadas de madeira, afiadas numa ponta, à moda das ponteiras 
de nossas lanças. É admirável a firmeza de seus combates, que sempre terminam em morte e efusão de sangue, pois eles não 
sabem o que é fuga e pavor. Cada um traz como troféu a cabeça do inimigo trucidado e a pendura à entrada de sua casa. Depois 
de tratar bem por muito tempo seus prisioneiros, e com todas as comodidades que podem imaginar, quem for o dono deles 
faz uma grande assembleia com seus conhecidos. Prende uma corda num dos braços do prisioneiro, por cuja ponta o segura, 
afastado alguns passos, temendo ser ferido por ele, e dá ao mais querido amigo o outro braço para que o segure da mesma 
forma; e os dois, em presença de toda a assembleia, o matam a golpes de espada. Feito isso, assam-no e o devoram juntos, e 
mandam pedaços aos amigos ausentes. Não é, como se pensa, para se alimentarem, assim como faziam antigamente os citas, 
mas para simbolizar uma vingança extrema.

[...] Não fico triste por observamos o horror barbaresco que há em tal ato, mas sim por, ao julgarmos corretamente os 
erros deles, sermos tão cegos para os nossos. Penso que há mais barbárie em comer um homem vivo do que em comê-lo 
morto, em dilacerar por tormentos e suplícios um corpo ainda cheio de sensações, fazê-lo assar pouco a pouco, fazê-lo ser 
mordido e esmagado pelos cães e pelos porcos (como não apenas lemos mas vimos de fresca memória, não entre inimigos 
antigos, mas entre vizinhos e compatriotas, e o que é pior, a pretexto de piedade e religião) do que assá-lo e comê-lo depois 
que está morto.

[...] Portanto, podemos muito bem chamá-los de bárbaros com relação às regras da razão, mas não com relação 
a nós, que os ultrapassamos em toda espécie de barbárie. [...] Não estão em luta para conquista de novas terras, pois 
ainda desfrutam dessa fertilidade natural que os abastece, sem trabalho e sem pena, de todas as coisas necessárias, em 
tal abundância que não têm motivo para aumentar seus limites. Ainda nesse ponto feliz de só desejar tanto quanto suas 
necessidades naturais lhes ordenam: tudo o que vai além é, para eles, supérfluo.

MONTAIGNE, Michel de. Os ensaios: uma seleção. Tradução: Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Penguin/Companhia das Letras, 2010. E-book.

 Roteiro de trabalho
1. Quais são os argumentos de Montaigne para afirmar que chamamos de barbárie o que está distante dos 

nossos costumes? 

2. Explique a seguinte afirmação presente no texto: "Portanto, podemos muito bem chamá-los de bárbaros 
com relação às regras da razão, mas não com relação a nós, que os ultrapassamos em toda espécie de 
barbárie.”

3. Você considera que, atualmente, as pessoas continuam a avaliar e julgar os outros povos segundo os pró-
prios valores e critérios culturais? Justifique sua resposta. 

4. De que modo podemos contribuir para evitar esse tipo de julgamento sobre povos ou pessoas que não 
conhecemos bem? 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS105

HA

BILIDADE
BNCC

EM13CHS502

 Os deslocamentos humanos: imigrantes e refugiados
Quando pensamos em deslocamentos humanos, 

logo nos vem à mente a ideia de movimento de pes-
soas de um lado para o outro, por exemplo, no trajeto 
de casa para a escola ou para o trabalho. De fato, há 
esses deslocamentos diários, mas também há outros 

que são mais longos, como os chamados transuman-
tes, de pessoas que passam uma parte do ano em 
outra região para trabalhar. Esse tipo de deslocamen-
to ocorre, por exemplo, com trabalhadores do Sertão 
nordestino, que se deslocam temporariamente para a 
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�  Manifestação de perfil neonazista contra estrangeiros, organizada na cidade de Chemnitz, na Alemanha, em 2018. 
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Zona da Mata com o objetivo de trabalhar na cultura 
da cana-de-açúcar, enquanto a seca  os impossibilita de 
trabalhar em sua propriedade.

 Além desses, há ainda os deslocamentos perma-
nentes, chamados  movimentos migratórios, que 
podem ocorrer em diferentes escalas geográficas e 
temporais: de uma cidade para outra, dentro do mes-
mo território nacional ou entre diferentes países e con-
tinentes. O fenômeno da imigração caracteriza, de cer-
ta forma, a própria origem da espécie humana, visto 
que os primeiros grupos de hominídeos migraram  de 
suas regiões de origem, na África, para outras, há mais 
de um milhão de anos. Com diferentes características, 
as migrações sempre fizeram parte da experiência de 
inúmeras sociedades.

As migrações contemporâneas  são marcadas pela 
constituição dos Estados nacionai s, pois  praticamente 
todo  o território habitado do planeta está dividido en-
tre diferentes países. Um país é um território político 
e social delimitado  cujos habitantes formam laços ét-
nicos, culturais, econômicos e linguísticos; nesse con-
texto, quando um imigrante decide sair  de seu país, 
precisa lidar com o novo  local de destino. Mesmo os 
movimentos migratórios internos  podem envolver de-
cisões políticas de um Estado nacional, na medida em 
que é preciso investir em políticas públicas que aju-
dem a receber as populações que migram  ou, ainda, 
 criar incentivos locais para que não seja necessário 
o deslocamento em busca de melhores condições de 
vida. 

Os movimentos migratórios podem ser motivados 
por inúmeros fenômenos, como desastres ambientais, 
conflitos militares, crises econômicas, perseguições reli-
giosas, étnicas ou culturais,  a busca  por trabalho e por 
 uma vida melhor. Mas  há também motivos mais pes-
soais, como a admiração por outra cultura, o reencon-

tro com parentes ou familiares já imigrados,  o desejo de 
aventuras ou oportunidades de estudo. 

 Existe, no entanto, um tipo específico de desloca-
mento, caracterizado pelo risco de vida estabelecido  em 
função de algum tipo de perseguição sofrida no país de 
origem.  Quem vive nessa condição e  foge para outro 
país  a fim de salvar a  própria vida  é chamado de refu-
giado. Atualmente também se consideram refugiadas 
as pessoas que não podem voltar ao país de origem de-
vido às condições climáticas. 

Foram  firmados inúmeros acordos internacionais  es-
tabelecendo regras para receber  refugiados em condi-
ções dignas, que lhes  garantam a proteção necessária, 
mas nem sempre  é isso  que ocorre. O tratamento dado, 
nos países de destino, a imigrantes e refugiados revela 
a xenofobia e o racismo que alimentam as decisões dos 
Estados e o comportamento das populações que rece-
bem esses deslocados. Muitas pessoas consideram os 
imigrantes um obstáculo para a estabilidade política, a 
identidade cultural ou o desenvolvimento econômico 
do lugar onde vivem. Em certos países, ocorreram, nos 
últimos anos, manifestações públicas de grupos con-
servadores e de clara inspiração nazifascista,  que des-
qualificam os imigrantes e atribuem a eles a responsa-
bilidade pelo desemprego, pelo aumento da violência 
ou pela perda de valores morai s. 

PARE e PENSE

1. Refl ita sobre os processos migratórios contem-
porâneos e a  relação deles com a existência de 
Estados nacionais.

2. Por que a imigração é um tema sensível e rele-
vante no mundo contemporâneo?
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PESQUISA

A saga nordestina para os centros urbanos 

Durante a segunda metade do século XX, um longo e importante deslocamento ocorreu no Brasil, com a vinda de 
milhões de nordestinos para o Sudeste do país em busca de trabalho e de oportunidades. Muitas narrativas literárias, 
telenovelas, filmes e peças de teatro retrataram essa migração. Procure, na internet, duas letras de canção: “Último 
pau de arara” (de Venâncio, Corumbá e J. Guimarães) e “Pau de arara” (de Luiz Gonzaga). Depois, reúnam-se em 
grupos para ouvir as duas canções e realizar as propostas do Roteiro de trabalho. 

 Roteiro de trabalho

1. Façam uma interpretação das canções, identificando o significado que apresentam e as alusões feitas à 
realidade dos sertanejos e migrantes retratados. Se necessário, pesquisem as palavras e expressões desco-
nhecidas. Organizem uma roda de conversa com a turma toda para partilhar as descobertas de cada grupo. 

2. Volte a se organizar em grupo a fim de efetuar uma pesquisa para aprofundar o tema da migração nordes-
tina para o Sudeste.  

3. Escolham quatro fontes confiáveis, que tenham textos e imagens, identificando os seguintes aspectos:

a. história da migração nordestina: período mais intenso, quantidade estimada da população deslocada, 
formas de deslocamento (tipo de transporte) e principais motivos para a migração;

b. condições gerais da população imigrada nas regiões de destino, especialmente nas grandes cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro: mercado de trabalho, moradia, relações sociais estabelecidas;

c. transformações culturais provocadas pelo contingente populacional imigrado, como mudanças em prá-
ticas alimentares, novos gostos musicais, mudanças na linguagem oral, bem como o surgimento de 
preconceitos e práticas violentas contra a população migrante nas cidades do Sudeste.

4. Sistematizem a pesquisa em forma de tópicos e selecionem as imagens encontradas na pesquisa. Em segui-
da, componham a letra de uma canção com os aprendizados do grupo. Vocês podem utilizar uma canção 
já conhecida e construir uma paródia que mantenha o ritmo e a estrutura originais, mas com a letra criada 
por vocês. Organizem-se para ensaiar a canção. Se possível, utilizem acompanhamentos musicais, com 
instrumentos ou o uso de músicas gravadas. 

5. Apresentem a canção para a classe e, simultaneamente, utilizem as imagens selecionadas, para compor 
uma atmosfera de reflexão sobre o tema.

6. Ao final das apresentações, façam uma roda de conversa com a turma toda para refletir sobre a experiência 
e sistematizar, de forma oral, os novos conhecimentos adquiridos.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS201

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

  Imigrações contemporâneas:  
um desafio global
Nas últimas décadas, os processos migratórios têm se intensificado em várias re-

giões do mundo, mas sobretudo em países desenvolvidos, como Alemanha, França, 
Espanha, Portugal e Estados Unidos, que atraem grandes fluxos de imigrantes em 
busca de trabalho e de melhores oportunidades, enquanto outras regiões, como 
parte do continente africano, da América Latina, do Oriente Médio, do Sudeste da 
Ásia e do Leste Europeu, favorecem a saída de vastos contingentes populacionais, 
pressionados pelo desemprego, pela fome e pela pobreza.

A direção dos fluxos migratórios internacionais, contudo, já foi bem diferente. A 
migração considerada moderna teve início com a Revolução Industrial, que gerou 
grandes contingentes de migração entre os países europeus durante os séculos XVIII 
e XIX. As mudanças econômicas produzidas pelo crescimento da indústria e dos se-
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tores urbanos levaram milhões de europeus a procurar outras terras, especialmente 
no continente americano. 

Na primeira metade do século XX, as duas Grandes Guerras (1914-1945) tam-
bém contribuíram para o surgimento das primeiras levas de refugiados em tempos 
modernos, ao provocarem migrações em massa, principalmente para os Estados 
Unidos. Não por acaso, lá tinha sido criado o primeiro Estatuto Geral da Imigração, 
em 1882, com vistas a controlar os fluxos de estrangeiros. Desde então, a maioria 
dos países possui regulamentos internos que definem as condições de ingresso e 
a permanência de imigrantes e refugiados. Há também convenções internacionais 
que visam garantir direitos políticos, sociais e econômicos para essa população. 

Atualmente, são reconhecidos quatro padrões atuais de fluxos migratórios, 
como aponta o economista Jaime C. Fialkow: 

uma pressão migratória dos países em desenvolvimento para países desenvolvidos 
(migração Sul-Norte); a maior mobilidade de uma elite global entre países desenvol-
vidos e redes globais, fruto do enriquecimento e da complexidade produtiva nessas 
sociedades (Norte-Norte); a mobilidade entre países em desenvolvimento (Sul-Sul); e, 
por fim, a consolidação e o aumento no número de refugiados.

FIALKOW, Jaime Carrion. Migração internacional: principais processos.  
Panorama Internacional, v. 1, n. 3, 2016. Disponível em: 

http://panoramainternacional.fee.tche.br/article/migracao-internacional 
-contemporanea-principais-processos/. Acesso em: 9 maio 2020. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), entre 1990 e 2013, 
a população de imigrantes cresceu de 2,9% para 3,2% em relação à população 
total do planeta. Esses dados revelam que não houve expansão acentuada, mas sim 
uma pequena variação, contrastando com a noção de um mundo globalizado, que 
supostamente permitiria uma circulação maior, mais rápida e mais segura. No en-
tanto, inúmeros obstáculos dificultam a migração, como a fixação de regras rígidas 
para a entrada e a permanência em um país, a criação de barreiras relacionadas à 
imigração, falta de informação, restrições financeiras, etc.

 �  Coletivos de migrantes se mobilizam em diferentes cidades da Espanha exigindo um debate urgente sobre projeto de lei apresentado no 
Congresso dos Deputados para a regulamentação de migrantes irregulares sem documentos. Madri, 2020. 
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 Refugiados: a fuga como sobrevivência
Refugiado, segundo a ONU, é uma pessoa que está fora de seu 

país de nacionalidade ou de residência porque sofreu perseguição 
por causa de sua etnia, religião, nacionalidade ou opinião política, e 
encontra-se sem proteção para nele viver ou a ele retornar.

Isso ocorre, sobretudo, quando centros urbanos altamente po-
pulosos tornam-se o cenário de conflitos militares, provocando o 
aumento da mortalidade e a destruição de moradias e ruas. Essas 
disputas, motivadas sobretudo por questões religiosas e étnicas, 
têm sido mais comuns no continente africano e no Oriente Médio. 
Assim, como o objetivo de um é subjugar, expulsar ou exterminar 
o outro, a migração forçada aparece como solução para garantir a 
vida. Em 2013, a ONU afirmou que existiam cerca de 16,7 milhões 
de refugiados internacionais e 33 milhões de refugiados internos. 
Vale destacar que esses números cresceram em virtude do agrava-
mento das crises na Síria e no Iraque. 

Em geral, são as nações com alta taxa de urbanização que, 
há décadas, recebem os  refugiados, pois as grandes cidades são 
mais atrativas, levando em conta as oportunidades de emprego 
e o acesso a serviços, como saúde e educação. Contudo, recen-
temente, o fluxo de refugiados tem tido como destino países da 
América Latina, de parte da Ásia e da África. Países em desen-
volvimento, por exemplo, abrigam hoje 86% dos refugiados, dos 
quais 50% vivem em campos construídos pela ONU. Desse núme-
ro, 40% são crianças.

As condições dos refugiados pelo mundo variam bastante, em-
bora a maioria deles enfrente problemas econômicos, principal-
mente pela dificuldade de acesso a empregos. A isso se soma a 
falta de acesso a educação, saneamento básico, saúde e moradia 
digna. Fica claro, portanto, que sofrem de privação de direitos e 
são expostos à violência, exclusão e xenofobia. Os campos de re-
fugiados, que deveriam ser provisórios, passam a ser definitivos e 
perpetuam-se os problemas enfrentados por essas pessoas.

PESQUISA
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos em 2020, eleito em 2016 e candidato à reeleição, tem adotado 

inúmeras medidas contra a imigração, dificultando o ingresso de novos imigrantes e aperfeiçoando estratégias 
de controle e fiscalização de estrangeiros em território estadunidense. Faça uma pesquisa sobre esse tema para 
apresentar à turma.

 Roteiro de trabalho

1. Pesquise em sites de diferentes veículos de comunicação quais foram as restrições impostas por Trump à 
imigração. Escolha uma das medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos. 

2. Analise o material selecionado e sistematize, de forma objetiva, os acontecimentos em torno dessa medida: 
Por que ela foi adotada? Com quais propósitos? Quais foram as repercussões? 

3. Elabore sua apresentação. Pode ser uma reportagem em vídeo, uma foto muito expressiva, um texto escla-
recedor ou um conteúdo em áudio. 

4. Para finalizar, junte-se à turma em uma roda de conversa para refletir sobre o conjunto de medidas adota-
das por Trump. Assumam uma posição contrária ou favorável à política do presidente dos Estados Unidos 
em relação à imigração e expliquem o porquê.
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 �  Mulher protesta em marcha contra centros de 
deportação e detenção em Londres, Reino Unido, 
2020.  
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Campo de
Refugiados

na Mauritânia.

Campo de 
refugiados 
de Moria.

Mbera – Mauritânia
• O acampamento de Mbera, que �ca na Mauritânia 

a três quilômetros da fronteira com o Mali, abriga 
mais de 40 mil pessoas que fogem dos con�itos 

iniciados em 2012 entre o exército malinês, o 
movimento rebelde tuaregue e outros grupos 
armados. Os refugiados são, em sua maioria, 
famílias de etnia tuaregue vindas da região 
de Timbuktu.

Moria, Ilha de 
Lesbos – Grécia
• O governo grego organiza 

regularmente transferências 
deste campo na ilha de Lesbos para 
outros centros de acolhimento na Grécia continental.
O número de chegadas continua aumentando 
diariamente, portanto o campo está saturado. Nessa 
imagem, uma família recém-chegada caminha em busca 
de um lugar para colocar sua barraca de acampamento.
Moria é o campo de refugiados mais populoso da Europa 
e onde colidem os interesses geopolíticos da Turquia, 
que abriga 3,6 milhões de refugiados sírios, e os da 
Europa,  focada em conter o �uxo de pessoas. A maioria 
dos refugiados são afegãos. Antes de chegar ao destino, 
percorrem um longo caminho, uma jornada durante a 
qual são vítimas das má�as para atravessar várias 
fronteiras. No �nal, eles têm de lançar-se no mar da 
Turquia em barcos precários.

Zaatari – Jordânia
• O campo de Zaatari é um 

assentamento temporário que foi 
estabelecido em julho de 2012, em 
meio ao grande �uxo de refugiados 
da Síria. Hoje, ele é o terceiro maior 
campo de refugiados do Oriente 
Médio, de acordo com o Acnur, com 
mais de 80 mil residentes sírios. 
Mais da metade da população de 
Zaatari é formada por crianças, 
sendo que uma em cada três delas 
não frequenta a escola.

Yida – Sudão do Sul
• Com mais de 70 mil refugiados, 

Yida, no Sudão do Sul, não foi 
reconhecido o�cialmente como 
um campo de refugiados nem 
pelo Acnur nem pelo governo  
sul-sudanês. Os refugiados 
sudaneses começaram a 
atravessar a fronteira em 
direção ao Sudão do Sul em 
junho de 2011, quando eclodiu o 
con�ito entre o governo de 
Cartum e os rebeldes do 
Movimento Popular de 
Libertação do Sudão (SPLM), 
no estado de Kordofan do Sul.

Ain Al-Hilweh – Líbano
• O campo Ain Al-Hilweh, próximo da cidade 

costeira de Sidon no Líbano, foi fundado 
em 1948 após a derrota dos estados 
árabes na guerra árabe-israelense. Nos 
anos 1980, a maioria dos campos de 
refugiados no Líbano foram dominados 
por forças pró-sírias e membros do Fatah.

Sahrawi – Argélia
• O campo Sahrawi, no 

sudoeste da Argélia, é 
formado por um complexo 
de cinco campos que 
abrigam africanos do oeste 
do deserto do Saara, desde 
o con�ito com forças 
marroquinas por questões 
territoriais na década de 
1970. Nesse contexto, o 
governo da Argélia acolhe 
mais de 100 mil refugiados 
saharawis.

Dollo Ado – Etiópia
• O complexo de Dollo Ado, localizado no 

sudeste da Etiópia, é composto de 
cinco campos e abriga somalianos que 

fugiram das condições precárias de seu 
país, especialmente motivados pela 

fome e pela seca. Além disso, parte dos 
refugiados são vítimas do 

grupo Al Shabab.

UM MAPA DOS
REFUGIADOS
NO MUNDO

Roraima – Brasil
• Refugiados venezuelanos em Roraima, 

2018. Atualmente, os venezuelanos 
representam o maior contingente de 

solicitantes de refúgio que chegam ao 
Brasil: são 22315 pedidos feitos entre 2010 

e 2017, sendo 17865 enviados ao Conare 
(Comitê Nacional para os Refugiados, órgão 

colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, que delibera sobre as 

solicitações de reconhecimento da condição de 
refugiado no Brasil) apenas em 2017. Sírios e haitianos já 

ocuparam este posto.
Os sírios foram prontamente atendidos com o refúgio e, aos haitianos, foi 
concedida acolhida humanitária, dispositivo efetivado pela nova Lei de 
Migração (13.445/2017), sancionada há cerca de um ano. 

Campo 
de refugiados
em Roraima.
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Baseado em: AGÊNCIA BRASIL. No dia mundial do refugiado, conheça os campos que acolhem milhões pelo mundo. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/
direitos-humanos/noticia/2016-06/no-dia-mundial-do-refugiado-conheca-os-campos-que-acolhem-milhoes. Acesso em: 20 ago. 2020.
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Campo de

Refugiados
na Mauritânia.

Campo de 
refugiados 
de Moria.

Mbera – Mauritânia
• O acampamento de Mbera, que �ca na Mauritânia 

a três quilômetros da fronteira com o Mali, abriga 
mais de 40 mil pessoas que fogem dos con�itos 

iniciados em 2012 entre o exército malinês, o 
movimento rebelde tuaregue e outros grupos 
armados. Os refugiados são, em sua maioria, 
famílias de etnia tuaregue vindas da região 
de Timbuktu.

Moria, Ilha de 
Lesbos – Grécia
• O governo grego organiza 

regularmente transferências 
deste campo na ilha de Lesbos para 
outros centros de acolhimento na Grécia continental.
O número de chegadas continua aumentando 
diariamente, portanto o campo está saturado. Nessa 
imagem, uma família recém-chegada caminha em busca 
de um lugar para colocar sua barraca de acampamento.
Moria é o campo de refugiados mais populoso da Europa 
e onde colidem os interesses geopolíticos da Turquia, 
que abriga 3,6 milhões de refugiados sírios, e os da 
Europa,  focada em conter o �uxo de pessoas. A maioria 
dos refugiados são afegãos. Antes de chegar ao destino, 
percorrem um longo caminho, uma jornada durante a 
qual são vítimas das má�as para atravessar várias 
fronteiras. No �nal, eles têm de lançar-se no mar da 
Turquia em barcos precários.

Zaatari – Jordânia
• O campo de Zaatari é um 

assentamento temporário que foi 
estabelecido em julho de 2012, em 
meio ao grande �uxo de refugiados 
da Síria. Hoje, ele é o terceiro maior 
campo de refugiados do Oriente 
Médio, de acordo com o Acnur, com 
mais de 80 mil residentes sírios. 
Mais da metade da população de 
Zaatari é formada por crianças, 
sendo que uma em cada três delas 
não frequenta a escola.

Yida – Sudão do Sul
• Com mais de 70 mil refugiados, 

Yida, no Sudão do Sul, não foi 
reconhecido o�cialmente como 
um campo de refugiados nem 
pelo Acnur nem pelo governo  
sul-sudanês. Os refugiados 
sudaneses começaram a 
atravessar a fronteira em 
direção ao Sudão do Sul em 
junho de 2011, quando eclodiu o 
con�ito entre o governo de 
Cartum e os rebeldes do 
Movimento Popular de 
Libertação do Sudão (SPLM), 
no estado de Kordofan do Sul.

Ain Al-Hilweh – Líbano
• O campo Ain Al-Hilweh, próximo da cidade 

costeira de Sidon no Líbano, foi fundado 
em 1948 após a derrota dos estados 
árabes na guerra árabe-israelense. Nos 
anos 1980, a maioria dos campos de 
refugiados no Líbano foram dominados 
por forças pró-sírias e membros do Fatah.

Sahrawi – Argélia
• O campo Sahrawi, no 

sudoeste da Argélia, é 
formado por um complexo 
de cinco campos que 
abrigam africanos do oeste 
do deserto do Saara, desde 
o con�ito com forças 
marroquinas por questões 
territoriais na década de 
1970. Nesse contexto, o 
governo da Argélia acolhe 
mais de 100 mil refugiados 
saharawis.

Dollo Ado – Etiópia
• O complexo de Dollo Ado, localizado no 

sudeste da Etiópia, é composto de 
cinco campos e abriga somalianos que 

fugiram das condições precárias de seu 
país, especialmente motivados pela 

fome e pela seca. Além disso, parte dos 
refugiados são vítimas do 

grupo Al Shabab.

UM MAPA DOS
REFUGIADOS
NO MUNDO

Roraima – Brasil
• Refugiados venezuelanos em Roraima, 

2018. Atualmente, os venezuelanos 
representam o maior contingente de 

solicitantes de refúgio que chegam ao 
Brasil: são 22315 pedidos feitos entre 2010 

e 2017, sendo 17865 enviados ao Conare 
(Comitê Nacional para os Refugiados, órgão 

colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, que delibera sobre as 

solicitações de reconhecimento da condição de 
refugiado no Brasil) apenas em 2017. Sírios e haitianos já 

ocuparam este posto.
Os sírios foram prontamente atendidos com o refúgio e, aos haitianos, foi 
concedida acolhida humanitária, dispositivo efetivado pela nova Lei de 
Migração (13.445/2017), sancionada há cerca de um ano. 

Campo 
de refugiados
em Roraima.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
  ENGENHARIA Reversa . In:  Black Mirror . Direção de Jakob Verbruggen . 
Reino Unido, 2016.
No quinto episódio da terceira temporada da série  Black Mirror , um gru-
po de soldados e a população local lutam para erradicar uma " sub-raça ", 
cujos membros são chamados de " baratas ". Mas  um erro em um dispo-
sitivo militar revela que as  "baratas são seres humanos a serem elimina-
dos por uma suposta “raça pura”. 

RELEITURA
Vimos ao longo do capítulo que a situação dos imigrantes e refugiados pode despertar reações negativas no 

país  que os acolhe. Por exemplo, há o medo de que  eles comprometam a oferta de empregos da nação, ou, ainda, 
que  não aceitem a cultura e  os valores  do lugar para onde foram.  Essa intolerância, portanto,  eleva as taxas de 
violência. No texto a seguir, do pensador  polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), veremos que há outros tipos de 
medo  provocados pela presença de refugiados.  Após a leitura, responda  às questões do Roteiro de trabalho. 

Estas pessoas que estão vindo agora são refugiados que não são famintos, sem pão ou água. São pessoas que, ontem, 
tinham orgulho de seus lares, de suas posições na sociedade, que, frequentemente, tinham um alto grau de educação e assim 
por diante. Mas, agora eles são refugiados. E eles vêm para cá. Quem eles encontram aqui? O precariado. O precariado vive 
na ansiedade. No medo. Nós temos pesadelos. Tenho uma ótima posição social e quero mantê-la.

“Precariado” vem da palavra francesa précarité que, em livre tradução, significa andar em areias movediças. 
Agora, surgem estas pessoas da Síria e da Líbia. Elas trazem esta ameaça de países distantes para nossas casas. 
De repente, eles aparecem ao nosso lado. Não conseguimos omitir suas presenças.

Os refugiados simbolizam, personificam nossos medos. Ontem, eram pessoas poderosas em seus países. Felizes. 
Como nós somos aqui, hoje. Mas, veja o que aconteceu hoje. Eles perderam suas casas, perderam seus trabalhos.

O choque está apenas começando. Não existem atalhos para o problema. Não existem soluções rápidas. 
Então, precisamos nos preparar para um tempo muito difícil que está chegando. Esta onda de imigração que 
aconteceu ano passado não foi a última. Há mais e mais pessoas esperando. Precisamos aceitar que esta é a 
situação. Vamos nos unir e encontrar uma solução.

BAUMAN, Zygmunt.  Por que o mundo teme os refugiados.  Fronteiras do pensamento, 21 maio 2018. Disponível em: 
https://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-o-medo-dos-refugiados . Acesso em : 22  maio 2020.

Roteiro de trabalho
1. Apesar  de o autor  apresentar  uma defi nição  para o termo  precariado , ela não  abrange completamente o 

sentido  pretendido pelo texto. O que Bauman quis dizer ao chamar a população de países receptores de 
refugiados de “precariada”?

2. No penúltimo parágrafo, o autor afi rma que os refugiados “personifi cam nossos medos”.  A quais medos 
o autor se refere? 

3.  Escreva uma carta endereçada a um refugiado que tenha chegado  ao Brasil e precisa ser acolhido e enten-
der um pouco como é o país. Diga-lhe o que  considera importante que ele saiba  em seus primeiros tempos 
no país que o acolheu.

4. Depois, faça a leitura da carta para a turma e refl ita sobre os diferentes conteúdos apresentados. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS102

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS204

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS603

D
iv

ul
ga

çã
o



EU E O OUTRO: IMIGRANTES E REFUGIADOS

O MENINO do  pijama listrado. Direção de Mark Herman. Reino Unido, 2018, 94 min.
Adaptação do romance de mesmo nome de John Boyne, o filme trata de uma amizade proi-
bida entre um garoto alemão, filho de um comandante nazista, e um garoto judeu.

GREEN Book. Direção de Peter Farrelly. Estados Unidos, 2018, 130 min.
O título do filme faz menção ao livro The Negro Motorist Green Book, um guia informal para 
viajantes afro-americanos, escrito por Victor Hugo Green, a fim de ajudá-los a encontrar 
dormitórios e restaurantes favoráveis. No filme em questão, acompanhamos o motorista 
Tony Vallelonga, que presta serviços ao músico Don Shelley em uma turnê de oito semanas 
por cidades estadunidenses conhecidas por seu racismo.

MOREIRA, Adilson. Racismo recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro/Pólen, 2019.
O advogado Adilson Moreira analisa, neste pequeno livro, os estereótipos racistas dos pro-
gramas de humor da televisão do ponto de vista jurídico.

ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. Xenofobia: medo e rejeição ao estrangeiro. São Paulo: 
Cortez, 2016 .
A intolerância com o estrangeiro, o racismo e a violência são tematizados neste livro, no qual 
se aponta que essas ações  continuam presentes mesmo em sociedades altamente desen-
volvidas em termos econômicos,  ainda que em um momento da história humana repleto de 
intensa mobilidade pelo globo. O livro trata do respeito aos direitos humanos, entre outras 
questões, em prol de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo. São Paulo: Ática, 2019.
Diário escrito pela própria Carolina de Jesus, que retrata o cotidiano de uma negra, moradora de 
uma comunidade às margens do rio Tietê, na São Paulo dos anos 1950. Catadora de recicláveis, 
Carolina luta para criar seus três filhos em meio à pobreza, à violência e ao descaso.

ARQUITETURA da  destruição. Direção de Peter Cohen. Suíça, 1989, 119 min.
Neste documentário, o diretor analisa a ideologia do nazismo e apresenta o papel da con-
cepção de arte associada à limpeza e purificação da raça alemã, associando sua tese higie-
nista à arte clássica e ao Romantismo alemão.
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ENEM
1. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo 

que desquali� caram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios 
cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar 
as aberrações cometidas em seu nome.

SILVEIRA, R. Os selvagens e a massa: papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental. Afro-Ásia, n. 23, 1999 (adaptado). 

A posição assumida pela Unesco, a partir de 1948, foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre 
os quais se destacava o(a)

a. ataque feito pelos japoneses à base militar  norte-americana de Pearl Harbor. 

b. desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações.

c. morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. 

d. execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. 

e. lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças estadunidenses. 

2. O movimento negro uni� cado (MNU) distingue-se do Teatro Experimental do Negro (TEN) por sua crítica ao discurso nacional 
hegemônico. Isto é, enquanto o TEN defende a plena integração simbólica dos negros na identidade nacional “híbrida”, o MNU 
condena qualquer tipo de assimilação, fazendo do combate à ideologia da democracia racial uma das suas principais bandeiras 
de luta, visto que, aos olhos desse movimento, a igualdade formal assegurada pela lei entre negros e brancos e a difusão do mito 
de que a sociedade brasileira não é racista teriam servido para sustentar, ideologicamente, a opressão racial.

COSTA, S. Dois Atlânticos: teoria social, antirracismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado).

INFILTRADO na Klan. Direção de Spike Lee. Estados Unidos, 2018, 135 min.
Baseado no relato autobiográfico Black Klansman, Ron Stallworth, um policial negro, consegue se 
infiltrar no grupo racista e supremacista branco dos Estados Unidos chamado Ku Klus Klan. Por 
intermédio de um policial branco, seu parceiro de trabalho, e por meio de conversas telefônicas, 
Ron consegue descobrir uma série de crimes de ódio cometidos pelo grupo.

CORRA ! Direção de Jordan Peele. Estados Unidos, 2017, 103 min.
Corra! conta a história de uma família branca do sul dos Estados Unidos cuja filha namora 
um jovem fotógrafo negro. A história guarda segredos perturbadores.

O DIA em que Dorival encarou a guarda. Direção de Jorge Furtado e José Pedro Goulart. 
Brasil, 1986, 14 min. 
O curta-metragem conta a história de um preso em um quartel do  Exército que desafia os 
carcereiros para poder tomar banho.
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No texto, são comparadas duas organizações do movimento negro brasileiro, criadas em diferentes con-
textos históricos: o TEN, em 1944, e o MNU, em 1978. Ao assumir uma postura divergente da do TEN, o 
MNU pretendia

a. pressionar o governo brasileiro a decretar a igualdade racial.
b. denunciar a permanência do racismo nas relações sociais.
c. contestar a necessidade da igualdade entre negros e brancos.
d. defender a assimilação do negro por meios não democráticos.
e. divulgar a ideia da miscigenação como marca da nacionalidade.

3. “Não à liberdade para os inimigos da liberdade”, dizia Saint-Just. Isso signi�ca dizer: não à tolerância para os intolerantes. 
HÉRITIER, F. O eu, o outro e a tolerância. In: HÉRITIER, F.; CHANGEUX, J.-P. (org.).  

Uma ética para quantos? São Paulo: Edusc, 1999 (fragmento).

A contemporaneidade abriga conflitos éticos e políticos, dos quais o racismo, a discriminação sexual e a 
intolerância religiosa são exemplos históricos. Com base no texto, qual é a principal contribuição da Ética 
para a estruturação política da sociedade contemporânea?

a. Revisar as leis e o sistema político como mecanismo de adequação às novas demandas éticas.

b. Propor modelos de conduta fundados na justiça, na liberdade e na diversidade humana.

c. Criar novas leis éticas com a finalidade de punir os sujeitos racistas e intolerantes.

d. Instaurar um programa de reeducação ética fundado na prevenção da violência e na restrição da liberdade.

e. Instituir princípios éticos que correspondam ao interesse de cada grupo social.

4. TEXTO I

Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. Budapeste lançou os “tra-
balhos preparatórios” para a construção de um muro de quatro metros de altura e 175 km ao longo de sua fronteira com 
a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações Exteriores. “Uma resposta comum da União Europeia a este desafio da 
imigração é muito demorada, e a Hungria não pode esperar. Temos que agir”, justificou o ministro.

Disponível em: www.portugues.rfi.fr. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado).

TEXTO II

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) critica as manifestações de xenofobia adotadas pelo 
governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo insta os imigrantes a respeitarem as leis 
e a não “roubarem” os empregos dos húngaros. Para o ACNUR, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser 
instigada por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo do país.

Disponível em: http://pt.euronews.com. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 

O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pelo ACNUR por ser considerado um cami-
nho para o(a)

a. alteração do regime político.
b. fragilização da supremacia nacional.
c. expansão dos domínios geográficos.
d. cerceamento da liberdade de expressão.
e. fortalecimento das práticas de discriminação.

5. O racismo institucional e a negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para pessoas por causa de 
sua cor, cultura ou origem étnica podem estar associados a formas de preconceito inconsciente, desconsideração e reforço 
de estereótipos que colocam algumas pessoas em situações de desvantagem.

GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado).

O argumento apresentado no texto permite o questionamento de pressupostos de universalidade e justifica 
a institucionalização de políticas antirracismo. No Brasil, um exemplo desse tipo de política é a
a. reforma do Código Penal.
b. elevação da renda mínima.
c. adoção de ações afirmativas.
d. revisão da legislação eleitoral.
e. censura aos meios de comunicação.
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A CONQUISTA  
PORTUGUESA E OS  
POVOS INDÍGENAS3

 �  Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500, de Oscar Pereira da Silva, 1922 (óleo sobre tela, 2 m × 3,3 m).
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 Neste capítulo, vamos refletir  a respeito da conquista portuguesa sobre o 
território americano, onde já existiam milhões de habitantes,  aos quais generi-
camente chamamos de indígenas. Para começar, conheceremos duas histórias: 
uma de 1570, outra de 2019.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Você conhece a imagem de abertura  deste 
capítulo? Ela  costuma aparecer em livros di-
dáticos para ilustrar os primeiros tempos da 

conquista  do território americano  pelos portugueses. 
 O quadro de Oscar Pereira da Silva não foi pintado 
em 1500, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou 
 no litoral sul da Bahia. A obra, de 1922, é um pai-
nel imenso , com 2 metros de altura e 3,3 metros de 
comprimento , e integra o acervo do Museu Paulista 
(também conhecido como Museu do Ipiranga). 

Esse painel foi criado em um contexto de va-
lorização de episódios e personagens da história 
colonial brasileira , que deveriam ser retratados 
com grandiosidade e muita pompa. Observem 
que a cena apresenta, no centro, a chegada de 
um barco com alguns portugueses, entre  os quais 
é possível ver marinheiros, soldados e um religio-
so.  Já em terra firme, está Pedro Álvares Cabral, 

acompanhado de um soldado que empunha a 
bandeira de Portugal. Ao fundo, outras caravelas 
e barcos em diferentes pontos da costa sugerem 
o deslocamento da frota em direção ao desem-
barque  na praia. Tudo no quadro  expressa movi-
mentação e dinamismo, exceto os indígenas . Eles 
parecem fixos na areia, surpresos, boquiabertos, 
paralisados de espanto e, talvez, de admiração. 
Essa imagem representa uma visão de mundo: os 
portugueses foram protagonistas; os indígenas, 
espectadores admirados  pela grandeza da  civili-
zação europeia . 

Atualmente, temos uma compreensão bastante 
diferente  desse e de outros eventos da nossa his-
tória colonial, especialmente  porque aprendemos a 
reconhecer que os portugueses não foram os úni-
cos protagonistas dessa narrativa e que a conquista 
não foi uma experiência pacífica. 
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NARRATIVAS
Dois olhares indígenas

Leia abaixo  o trecho de uma narrativa publicada pelo viajante francês Jean de Léry em 
que ele  reproduz um diálogo  com um velho tupinambá,  em 1557 . Depois, reflita sobre as 
questões presentes no Roteiro de trabalho.

Trecho 1
Um velho  tupinambá

Em geral, os nossos Tupinambá ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países 
longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um 
ancião da tribo que me fez esta pergunta: 

— Por que vindes, vós outros, mairs e perós (franceses e portugueses), buscar lenha de tão 
longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra?

Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele o supunha, mas 
dela extraíamos tinta para tingir, tal qual o faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho 
imediatamente: 

— E porventura precisais de muito?
— Sim, respondi-lhe (procurando sempre fazer-me entender), pois no nosso país existem negociantes que pos-

suem mais panos, facas, tesouros, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar e um só deles compra todo 
o pau-brasil, com que muitos navios voltam carregados.

— Ah! , retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que lhe 
dissera: Mas esse homem tão rico de que me falas não morre?

— Sim, disse eu, morre como os outros. Mas os selvagens são grandes conversadores e costumam ir, em qualquer 
assunto, até o fim, por isso perguntou-me de novo: 

— E quando morre, para quem fica o que deixa?
— Para seus filhos, se os tem, respondi, a falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos.
— Na verdade, continuou o velho, que como vereis não era nenhum tolo, agora vejo que vós outros mairs sois 

grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto 
para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem! Não será a terra que vos nutria suficiente 
para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos; mas estamos certos de que, depois de nossa 
morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá, por isso não nos preocupamos e descansamos sem maiores cuidados!

ALVES FILHO, Ivan. Brasil, 500 anos em documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. p. 59.

Ailton Krenak, uma das mais importantes lideranças indígenas da atualidade, é um crítico do modelo de desen-
volvimento das sociedades ocidentais. Nesse trecho  de seu livro   Ideias para adiar o fim do mundo , ele apresenta 
sua visão sobre o papel destruidor das grandes corporações mundiais.

Trecho 2
Um líder indígena contemporâneo
Ailton Krenak

Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espalhafatosas vai tomando 
conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que 
devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits superinteressantes para nos manter nesse local, alienados de 
tudo, e se possível tomando muito remédio. Porque, afinal é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que 
produzem, e eles vão fazer remédio e um monte de parafernálias para nos entreter. 

[...]
Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo 

que é a terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são 
aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos 
oceanos, na África, na Ásia e na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes – a 
sub-humanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana. E  tem uma camada mais bru-
ta, rústica, orgânica, uma sub-humanidade, uma gente que fica agarrada na terra. Parece que eles 
querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A organicidade 
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�  Ocas em aldeia da etnia Enawenê-Nawê na Terra 
Indígena Enawenê-Nawê, Juína (MT), 2020. 

57

 Roteiro de trabalho

1. Segundo Jean de  Léry, o velho indígena com quem ele  conversou possuía uma visão muito  peculiar sobre a 
extração do pau-brasil realizada  por franceses e portugueses. Como  Léry descreve essa visã o? 

2. Ailton Krenak critica duramente a atuação das corporações no mundo atual e suas consequências para o 
planeta. Por que ele afi rma que existe uma sub-humanidade? Qual  é a relação dessa sub-humanidade com 
a atuação das corporações? 

3. Entre uma narrativa e outra passaram-se  praticamente 500 anos ; no entanto, elas apresentam  pontos em 
comum.  Identifi quem esses  pontos e  expliquem  por que eles  continuam presentes . 

4.  Organizem uma roda de conversa com toda a  turma para partilhar as opiniões do grupo. Ao fi nal, obser-
vem novamente a imagem de abertura do capítulo e  opinem: Ela expressa corretamente as relações entre 
indígenas e europeus ?

�  Página da tradução latina 
do livro de Jean de Léry.

dessa gente é uma coisa que incomoda, tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos para sepa-
rar esses filhotes da terra de sua mãe.  “Vamos separar esse negócio aí, gente não está treinada para dominar esse 
recurso natural que é a terra “. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso 
sustentar?

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 21-22.

 O pastor francês Jean de Léry (1534-
1611) veio ao Brasil como missionário 
para pregar o Evangelho. Chegou  em 
uma expedição que pretendia formar 
um núcleo de colonização francesa. Em 
1578,  ele publicou um relato ilustrado 
intitulado Narrativa de uma viagem fei-
ta à  Terra do Brasil, rico em descrições 
da natureza brasileira, das populações 
 nativas e de seus costumes.
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Ailton Krenak nasceu em Minas Gerais, em 1953; na ju-
ventude, mudou-se com a família para o Paraná, tornou-se 
produtor gráfico e jornalista. Nos anos 1980, participou da 
fundação da União das Nações Indígenas (UNI) e, na década 
seguinte, da Aliança dos Povos da Floresta.
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• Primeiras conquistas europeias na América: 
fundação da primeira cidade espanhola, La Isabela, 
na República Dominicana, em 1494, seguida da 
conquista de regiões onde, atualmente, se 
localizam Jamaica, Porto Rico, Cuba, Flórida (EUA), 
México, Peru, Chile, Paraguai e algumas faixas 
do litoral brasileiro.

• Primeiros tempos da conquista 
portuguesa sobre o território 
americano: criação das 
capitanias hereditárias
e do governo-geral; chegada 
dos primeiros religiosos 
(jesuítas) a Salvador; início do 
tráfico de africanos escravizados 
(1550) para o trabalho nas 
lavouras açucareiras. 

• Diversos tratados de fronteiras 
entre Portugal e Espanha 
redefiniram o território colonial 
sob domínio das duas Coroas. 

1494-1537

• Transformações na dominação 
colonial: desenvolvimento da 
monocultura de 
cana-de-açúcar; união entre as 
Coroas portuguesa e espanhola 
(1580-1640); dominação 
holandesa em Pernambuco 
(1630-1645); criação do 
Conselho Ultramarino (para 
cuidar dos negócios do Império 
Português); expedições 
militares organizadas para 
capturar e escravizar 
indígenas; descoberta do ouro 
nos atuais estados de Minas 
Gerais, Mato Grosso e Goiás. 

1580-1700

1594-1801

• Viagens portuguesas e 
espanholas pelos 
oceanos Atlântico e 
Índico ampliam o 
contato europeu com 
outros povos e abrem 
o caminho para a 
conquista da América. 

1415-1500

Conquistas europeias na América

1534-1580

• Barras de ouro de Vila Rica 
(Minas Gerais), fundidas no 
final do século XVIII.
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Escravos trabalhando no canavial. 
Obra de Frans Post, 1668.
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  OS POVOS INDÍGENAS DA AMÉRICA
O Censo Demográfico  2010  do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) indica que exis tem , 
no Brasil, 305 povos indígenas , somando 896 917 pes-
soas, ou seja, 0,47% da população do país. Esses po-
vos falam mais de 170 línguas e dialetos ,  têm diferen-
tes concepções religiosas, organizam sua  vida   segundo 
princípios e valores distintos . 

Antes da chegada dos europeus ao território ameri-
cano, a população indígena era composta de mais de 5 
milhões de pessoas e ocupava a região havia milhares 
de anos. Alguns estudiosos acreditam que nossos an-

cestrais teriam saído da Ásia e chegado ao continente 
americano em várias ondas migratórias  que remon-
tam  pelo menos  a 12 mil anos. Outros pesquisadores, 
como a arqueóloga Niède Guidon, afirmam que as mi-
grações para a América podem ter ocorrido há mais de 
50 mil anos.

 De acordo com uma das hipóteses de povoamen-
to , os primeiros grupos humanos teriam chegado  ao 
continente americano fazendo a travessia pelo estrei-
to de Bering, localizado entre a Ásia e a América do 
Norte. Veja sua localização no mapa abaixo.

ÁSIA
AMÉRICA
DO NORTE

OCEANO PACÍFICO

Mar de
Bering

Estreito de
Bering

Trópico de Câncer

Círculo Polar Ártico

OCEANO GLACIAL ÁRTICO

730 km0

160°O

Outra hipótese indica a presença, na América, de populações provavelmente de ori-
gem africana. Essa  foi a  possibilidade levantada pelo estudo de um crânio encontrado 
em 1975 em Lagoa Santa, Minas Gerais,  apelidado de Luzia. Segundo os pesquisadores 
que analisaram esse e outros seis fósseis  que estavam na mesma região, sua estrutura 
morfológica aproxima-se mais  da das populações africanas subsaarianas e  australo-me-
lanésias do que  daquela dos asiáticos e indígenas atuais. Com isso,  foi criada  a hipótese 
de que o povoamento da América foi um processo complexo, que envolveu mais de uma 
onda migratória em diferentes períodos. Grupos com características  diferentes teriam 
chegado à América em  momentos  distintos.

 Pertencente ao grupo denominado  paleoamericano,  Luzia apresenta uma datação 
de 11 500 anos, enquanto crânios com outra morfologia, denominada mongoloide ou 
ameríndia, são identificados como próprios de populações mais tardias.

• Primeiras conquistas europeias na América: 
fundação da primeira cidade espanhola, La Isabela, 
na República Dominicana, em 1494, seguida da 
conquista de regiões onde, atualmente, se 
localizam Jamaica, Porto Rico, Cuba, Flórida (EUA), 
México, Peru, Chile, Paraguai e algumas faixas 
do litoral brasileiro.

• Primeiros tempos da conquista 
portuguesa sobre o território 
americano: criação das 
capitanias hereditárias
e do governo-geral; chegada 
dos primeiros religiosos 
(jesuítas) a Salvador; início do 
tráfico de africanos escravizados 
(1550) para o trabalho nas 
lavouras açucareiras. 

• Diversos tratados de fronteiras 
entre Portugal e Espanha 
redefiniram o território colonial 
sob domínio das duas Coroas. 

1494-1537

• Transformações na dominação 
colonial: desenvolvimento da 
monocultura de 
cana-de-açúcar; união entre as 
Coroas portuguesa e espanhola 
(1580-1640); dominação 
holandesa em Pernambuco 
(1630-1645); criação do 
Conselho Ultramarino (para 
cuidar dos negócios do Império 
Português); expedições 
militares organizadas para 
capturar e escravizar 
indígenas; descoberta do ouro 
nos atuais estados de Minas 
Gerais, Mato Grosso e Goiás. 

1580-1700

1594-1801

• Viagens portuguesas e 
espanholas pelos 
oceanos Atlântico e 
Índico ampliam o 
contato europeu com 
outros povos e abrem 
o caminho para a 
conquista da América. 

1415-1500

Conquistas europeias na América

1534-1580

• Barras de ouro de Vila Rica 
(Minas Gerais), fundidas no 
final do século XVIII.
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Com base em: IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro, 2009. p. 33. 
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Há cerca de 5 mil anos, os  últimos grupos  de mi-
grantes teriam chegado à América,  e diferentes tipos 
de sociedade foram então desenvolvidos.  Alguns po-
vos  praticavam atividades coletoras ; outros  optaram 
pela agricultura ; e alguns grupos humanos, ainda, 
constituíram sociedades complexas, com grandes ci-
dades e formas próprias de escrita. Em  certos casos, 
 promoveram políticas de expansão do domínio terri-
torial e criaram verdadeiros impérios. 

Entre os povos coletores estão aqueles que 
produziam os sambaquis – depósitos de conchas 
e outros detritos, como fragmentos de esqueletos 
humanos e animais, restos de utensílios domésti-
cos, restos de fogueira etc. Os sambaquis são consi-
derados sítios arqueológicos. Eles podem ter vários 
metros de altura e largura, e geralmente são en-
contrados  nos litorais de São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina, bem como em regiões  situadas perto de 
rios e florestas. Os povos que  produziam samba-
quis viviam  de pesca,  caça,  frutas, raízes e outros 
alimentos extraídos da natureza,  utilizando instru-
mentos feitos de ossos e pedras.  Entre os coletores  
estão os Pataxó, que atualmente vivem na Bahia 
e praticam a agricultura de subsistência,  além de 
produzirem  artefatos para a venda em feiras locais.

Os povos agricultores cultivavam produtos 
como  abóbora,  mandioca,  feijão,  batata-doce e 
milho, utilizavam o algodão e produziam  tabaco. 
A  principal finalidade da produção era a subsistên-
cia.  Entre os agricultores estão os Kaiapó, os Bororo 
e os Xavante, que ainda hoje sobrevivem dos pro-
dutos que cultivam.  Havia, igualmente, os povos 
ceramistas, como os que se desenvolveram na  ilha 
de Marajó ( atual Pará)  entre 500 e 1 300 anos  atrás. 
Os Marajoara, como  ficaram conhecidos, produziam 
vasos, bacias, urnas funerárias, além de outros ob-
jetos de utilidade cotidiana. Criavam também peças 
de cerâmica ricamente adornadas, como estatuetas 
e enfeites para o corpo. Esse povo, entretanto, desa-

pareceu antes mesmo da chegada dos europeus. Entre 
as prováveis hipóteses para seu desaparecimento – ou 
abandono de seus refúgios, unindo-se a outros grupos 
–, estão as constantes inundações ocorridas na ilha e o 
empobrecimento do solo.

� Mulheres Kaiapó carregando lenha  (São Felix do Xingu, PA, 2016). 

�  Sambaqui formado em raízes de árvore, localizado no Saco do 
Mamanguá, no município de Paraty (RJ), 2007.

�  Urna funerária marajoara  
encontrada por 
pesquisadores em 1949 
no  rio Anajás, na ilha de 
Marajó (PA). Esse tipo 
de decoração, 
chamado de Joanes 
Pintado, traz desenhos 
geométricos realizados 
em preto e vermelho por 
cima do engobo branco.

�  Abaixo, crânio de 
aproximadamente 11 500 
anos  encontrado na região 
de Lagoa Santa (MG).  
À esquerda, a 
 reconstituição do rosto de 
Luzia, feita com base nesse 
crânio. Fotos de 1999 
e 2002.

Havia, portanto, uma  variedade  significativa de cul-
turas que ocupavam um vasto território quando os por-
tugueses e espanhóis chegaram  à América.  Era grande 
 a diversidade cultural entre esses habitantes, que apre-
sentavam uma multiplicidade de línguas, regras sociais, 
hábitos, religiões e rituais. Por isso, a expressão “índio” 
nunca designou corretamente nenhum povo, além de 

�  Abaixo, crânio de 
aproximadamente 11 500 
anos  encontrado na região 
de Lagoa Santa (MG).  
À esquerda, a 
 reconstituição do rosto de 
Luzia, feita com base nesse 
crânio. Fotos de 1999 
e 2002.
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1. Identifi que as diferentes hipóteses para o povoamento da América.

2. Como você caracterizaria a diversidade de povos na ocupação do 
continente americano há cerca de 5 mil anos? 

)*!"#$%&'()*!"+$,*'-'.)!"."$)"+$/$)"(%01-.%!)

ter sido  empregada de maneira equivocada para defi-
nir os habitantes dessas terras por Cristóvão Colombo, 
que  julgou , a princípio, ter alcançado as Índias quando 
 chegou às terras da América. 

Hoje em dia, os descendentes dos habitantes que 
viviam no continente antes da chegada dos europeus 

são chamados de povos originários. Eles estão  espa-
lhados por diversas regiões. Alguns  habitam as florestas; 
outros, o litoral; muitos moram em cidades; e há ainda 
alguns que vivem nas regiões mais  áridas do Brasil. Ob-
serve no mapa desta página a distribuição das maiores 
terras indígenas no território brasileiro.
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CHILE

ARGENTINA

BOLÍVIA

 Domínio UF Área

 1. Yanomami RR/AM 9 664 975
  2. Alto do Javari AM 8 544 482
  3. Alto do Rio Negro AM 7 999 381
  4. Menkragnoti PA/MT 4 914 255
  5. Trombetas/Mapuera AM/PA/RR 3 970 418
  6. Kayapó PA 3 284 005
  7. Parque do Tumucumaque PA/AP 3 017 068
  8. Parque do Xingu MT 2 642 003
  9. Waimiri-Atroari RR/AM 2 585 911
10. Munduruku PA 2 340 360
11. Uru-Eu-Wau-Wau RO 1 867 118
12. Baú  PA 1 850 000
13. Médio Rio Negro I AM 1 776 139
14. Raposa Serra do Sol RR 1 751 330
15. Trincheira Bacajá PA 1 650 939
16. Parque do Aripuanã RO/MT 1 603 246
17. Deni  AM 1 530 000
18. Kayabi PA/MT 1 408 000
19. Parque do Araguaia TO 1 358 499
20. Rio Paru d`Este PA 1 195 786
21. Rio Bia AM 1 185 792
22. Cuata-Laranjal AM 1 121 300
23. Nhamundá/Mapuera AM/PA 1 049 520
24. Nambikwara MT 1 011 961
25. Arawele Iguarape Ipixuna PA 940 911
26. Andirá-Marau AM/PA 788 911
27. Apyterewa PA 773 000
28. Cachoeira Seca PA 760 000
29. Aripuanã MT 750 649
30. Fnawene-Nawe MT 742 089
31. Kulina do Médio Juruá AM 730 143
32. Hi Merimã AM 680 000
33. São Marcos RR 654 110
34. Capoto/Jarina MT 634 915
35. Zo`é  PA 624 000
36. Waiapi AP 607 017
37. Knamari do Rio Juruá AM 595 434
38. Paresi MT 563 586
39. Evarel AM 548 117
40. Kadiweú MS 538 536
41. Alto Turiaçu MA 530 525

Parques e Terras indígenas
(áreas acima de 500000 hectares)

Trópico de Capricórnio
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Com base em: IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro, 2009. p. 112.

6$#7%"((,(-,#7%'"3$5"#
 MAPA  Interativo das Populações Indígenas no Brasil . Disponível em: https://indigenas.ibge.gov.br/mapas
-indigenas-2.html. Acesso em: 28 abr. 2020.
O Instituto Brasileiro d e Geografia e Estatística (IBGE) construiu uma plataforma de dados com diversos recursos 
interativos. No link  mencionado, você pode visualizar  dados estatísticos sobre a população indígena  do Brasil em 
1991, 2000 e 2010.  Orientado pelo professor, acesse o link e visualize diferentes cenários, utilizando os recursos 
de seleção  de informações. 
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PESQUISA
Vamos aprofundar o conhecimento sobre a diversidade dos povos indígenas que habitam o território brasileiro 

atualmente. Para isso, reúna-se com os colegas (devem ser formados cinco grupos). Depois, sigam as orientações 
do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Cada grupo escolhe uma das cinco regiões do território brasileiro: Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e 
Nordeste.

2. Façam uma pesquisa sobre os principais povos indígenas que vivem no território escolhido pelo grupo. Isso 
pode ser feito por meio do acesso a uma plataforma de busca na internet com as seguintes palavras-chave: 
“principais povos indígenas” + o nome da região a ser pesquisada.

3. Com base nos resultados, escolham um povo indígena que lhes pareça mais significativo para uma pesquisa 
aprofundada. Em seguida, selecionem textos e imagens sobre o povo escolhido, tais como fotografias e 
mapas de localização. Para a realização das pesquisas, utilizem sites confiáveis, mantidos por organizações 
não governamentais reconhecidas, institutos de pesquisa e órgãos governamentais.

4. Façam a leitura dos textos e produzam uma síntese, articulando-a com as imagens selecionadas. O texto 
deve conter as informações básicas sobre o povo indígena escolhido: nome, população atual, localização 
no território, formas de organização social (estrutura da aldeia, divisão de trabalho, concepções religiosas 
etc.) e questões territoriais em jogo (demarcação e proteção de terra indígena, invasões e ocupações ilegais, 
relações com não indígenas etc.). Lembrem-se de manter a indicação das fontes pesquisadas, por meio do 
endereço eletrônico das páginas acessadas e da indicação de autoria e da legenda das imagens. 

5. Organizem o texto e as imagens e os convertam em hipertexto, apresentando-os apresentados em forma 
de site (pode ser um blogue ou um portal, com conteúdo segmentado). O mais apropriado é que haja um 
único site para receber o conteúdo produzido por toda a turma. 

6. Apresentem à turma os resultados da pesquisa, utilizando o site construído, com ênfase nas imagens dos 
povos indígenas estudados. Nessa apresentação, é importante abordar questões territoriais.

  A EXPANSÃO MARÍTIMA EUROPEIA 
Para entender como a vida dos povos indígenas foi 

transformada, precisamos voltar vários séculos e estu-
dar a conquista do território brasileiro pelos por-
tugueses. Assim, será possível compreender como um 
lugar de extensão continental, habitado por centenas 
de povos que o nomeavam segundo suas concepções 
culturais, tornou-se o território americano, dividido em 
Estados nacionais, cujas fronteiras foram definidas com 
rigor, graças a recursos cartográficos e ações políticas.

No século XV, espanhóis e portugueses lançaram-se 
ao mar em busca de novos caminhos para o Oriente e 
de possíveis novas terras; em 1492, chegaram ao conti-
nente que viria a ser chamado de América. Ao desem-
barcar, os europeus tomaram posse das terras, conside-
rando que seus habitantes eram selvagens e precisariam 
ser civilizados. Tão logo fincaram no solo a cruz cristã, 
iniciaram atividades de exploração de suas riquezas e, 
em muitos casos, dizimaram a população local. 

Não foi exatamente um encontro de povos e cul-
turas diferentes; podemos dizer que houve um cho-
que cultural, seguido de inúmeros conflitos e guerras 
que, de certa forma, ainda ecoam na história da Amé-

rica. Imbuídos dos valores cristãos, os europeus acre-
ditavam “salvar as almas” dos habitantes das terras 
conquistadas ao fazê-los também cristãos. A maioria 
desses habitantes morreu, seus costumes foram proi-
bidos e muitos povos foram escravizados. Colonizar 
significou, nesse caso, conquistar, dominar, exterminar, 
explorar e ampliar domínios. 

A resistência à colonização acompanhou toda a his-
tória de formação do território brasileiro, e, ainda hoje, 
milhões de indígenas lutam pela defesa de suas terras 
e pelo direito de viverem conforme seus valores e sua 
cultura, opondo-se aos modelos de desenvolvimento 
econômico que destroem o meio ambiente e a vida 
humana, como vimos na reflexão de Ailton Krenak. 

A expansão marítima europeia, a partir dos sé-
culos XV e XVI, transformou boa parte do planeta 
em virtude da circulação de mercadorias e pessoas de 
diferentes regiões. Do Oriente Asiático (sobretudo da 
China, da Pérsia, do Japão e da Índia), os portugue-
ses traziam especiarias, seda, ouro e outros produtos 
escassos ou que tivessem bom mercado na Europa, o 
que lhes proporcionou grandes lucros. 
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Sob a liderança do Estado português, a conquista 
de Ceuta, em 1415, foi um marco da expansão portu-
guesa, iniciando a história da descoberta de um novo 
caminho para as Índias, como era chamado generica-
mente o Oriente Asiático. Ao contornar o continente 
africano, a partir de sua costa banhada pelo Atlânti-
co, os portugueses atingiram o Índico e chegaram a 
Calicute, nas Índias, um importante centro comercial. 
Nesse percurso, estabeleceram acordos comerciais e 
construíram alianças com comerciantes e governado-
res de diversas regiões da África e do Oriente Asiático. 

Nos anos 1480, Cristóvão Colombo, navegador 
genovês, apresentou um ousado projeto à Coroa portu-
guesa: chegar às Índias navegando em direção ao oeste. 
Envolvido com a navegação pela África, o rei português 
não mostrou nenhum interesse. Colombo, no entan-
to, obteve o apoio da Coroa espanhola. Assim, partiu 

da Espanha em agosto de 1492, chegando às atuais  
Bahamas (nordeste da América Central) em 12 de outu-
bro do mesmo ano. Porém, sem ter clareza da extensão 
que deveria percorrer para alcançar o Oriente, achou 
que a ilha que tinha encontrado já era parte das Índias 
– por isso chamou seus habitantes de “índios”.

Em junho de 1494, após as descobertas do caminho 
de Colombo pelo oceano Atlântico e do Cabo da Boa 
Esperança (na atual África do Sul), Portugal e Espanha 
assinaram o Tratado de Tordesilhas. Esse acordo fi-
xava uma linha imaginária estabelecendo que todas as 
terras que estivessem até 370 léguas a leste do arquipé-
lago de Cabo Verde seriam portuguesas, e as localiza-
das mais a oeste dessa linha seriam espanholas. Assim 
foi feita a partilha dos territórios ainda desconhecidos 
do Novo Mundo.

Vida a bordo
Passar anos a bordo de um navio em uma expedição exigia altos investimentos, muito esforço e 

sacrifícios. Além disso, uma viagem envolvia várias embarcações. No caso da expedição que chegou 
às futuras terras do Brasil, seguindo depois para o Oriente, partiram de Portugal 13 embarcações 
e cerca de 1 500 homens. Como alimentar todos eles? A base da alimentação eram os biscoitos as-
sados em fornos reais. Tratava-se de uma bolacha dura e salgada que resistia por mais tempo sem 
estragar. Cada marinheiro recebia cerca de 400 gramas diários desses biscoitos. O maior desafio era 
a conservação dos alimentos por tanto tempo em uma época em que não existiam equipamentos 
para refrigerar o que se comeria nos dias seguintes. Além dos biscoitos, cada marinheiro recebia 
alguns quilos de carne salgada por mês, vinagre e azeite; os capitães tinham direito a galinhas 
e ovelhas. Todos os dias, a tripulação recebia uma porção de vinho e água. No entanto, a água 
armazenada por longos períodos em barris cheirava mal e costumava produzir infecções nos ma-
rinheiros. Vale lembrar que nos navios havia grande população de ratos, baratas e outros insetos, 
que dividiam os mesmos alimentos com a tripulação.

Não bastassem essas condições, a alimentação pouco variada a bordo dos navios favorecia 
o surgimento de uma doença que causava muitas mortes: o escorbuto. Provocada pela falta de 
vitamina C, a moléstia se manifestava por meio do inchaço das gengivas, que às vezes chegavam 
a apodrecer, bem como do rompimento de vasos sanguíneos, acarretando hemorragias. Milhares 
de marinheiros morreram dessa doença no século XVI.

Depois de algumas expedições pela costa africana 
e pelo Oriente Asiático, a Coroa portuguesa confiou 
ao fidalgo português Pedro Álvares Cabral a mis-
são de chegar ao Oriente munido de riquezas, para 
conseguir firmar alianças e fazer negócios, além de 
estabelecer algumas feitorias, isto é, entrepostos co-
merciais fortificados. Cabral não era um navegador 
experiente, tampouco um homem da corte, mas, ao 
se casar com Isabel de Castro, neta do rei dom Fer-
nando, assumiu posição de destaque e obteve a dire-
ção da armada que iria para o Oriente. Com a maior 
frota já montada, as 13 embarcações consistiam de 
dez naus e três caravelas. 

Após os preparativos para a viagem, Cabral partiu 
com sua esquadra em 9 de março de 1500, desembar-
cando na região sul do atual estado da Bahia em 22 
de abril do mesmo ano. Os portugueses chamaram de 
Porto Seguro o local em que os navios aportaram; hoje 
o lugar é denominado Santa Cruz Cabrália.

A mais conhecida das cartas relacionadas à expedi-
ção de Cabral é a de Pero Vaz de Caminha, que fez o 
relato da estada da tripulação portuguesa durante dez 
dias (leia trechos da carta na seção Ler documentos e 
imagens, na página 66). Nela, Caminha revela o cho-
que e o estranhamento entre as culturas e expõe o in-
teresse português pela posse da terra, simbolizado na 
realização da primeira missa e na fixação de uma cruz 
cristã no novo território. No relato há também referência 
aos seus habitantes como seres que, na visão dos euro-
peus, eram selvagens, ingênuos e estúpidos.

Na sequência, as embarcações de Cabral seguiram 
rumo às Índias, chegando a Calicute em 13 de setembro 
de 1500. Restavam apenas cinco naves. O navegador re-
tornou a Lisboa em julho de 1501. O rei de Portugal não 
conhecia ainda as dimensões da terra visitada, nem se 
interessou em colonizá-la de imediato. Naquele momen-
to, o que mais interessava era o comércio de especiarias 
com o Oriente, que poderia proporcionar grandes lucros.
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LER DOCUMENTOS
Leia os documentos abaixo e , depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Diário de viagem de Cristóvão Colombo  – 1492
Domingo, 4 de novembro

Logo ao amanhecer o Almirante entrou no barco e foi à terra caçar as aves vistas na véspera. Depois de voltar, o 
contramestre da Pinta lhe disse que havia encontrado pés de canela. O Almirante imediatamente foi lá e achou que 
não eram. Mostrou canela e pimenta aos índios locais, que lhe disseram, por meio de gestos, que perto dali havia 
muito daquilo, no lado sudeste. Mostrou-lhes ouro e pérolas e alguns velhos responderam que num lugar chamado 
“Bohio” tinha em grande quantidade, que usavam no pescoço, orelhas, braços e pernas, além de pérolas. Entendeu 
mais: que diziam que havia naus grandes e mercadorias, e tudo isso no sudeste. Entendeu também que longe dali ha-
via homens de um olho só e outros com cara de cachorro, que eram antropófagos e que, quando capturavam alguém, 
degolavam, bebendo-lhe o sangue e decepando as partes pudendas.

Terça, 6 de novembro
Tenho certeza, sereníssimas Majestades – diz o Almirante –, que sabendo a língua e orientados com boa dispo-

sição por pessoas devotas e religiosas, logo todos se converteriam em cristãos; e assim confio em Nosso Senhor que 
Vossas Majestades se determinarão a isso com muita diligência para trazer para a Igreja tão grandes povos, e os con-
verterão, assim como já destroçaram aqueles que se recusaram a professar a fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. 

COLOMBO, Cristóvão. Diário de viagem. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 1984. p. 58-59. 

Da Ilha de Cuba – Frei Bartolomé de Las Casas – 1511
Quando os índios desta ilha foram submetidos à mesma escravidão e calamidades em que jaziam os 

da Ilha Espanhola e que se viram morrer e perecer sem remédio algum, começaram alguns a fugir para as 
montanhas e outros de desespero se enforcavam. E em virtude da crueldade de um espanhol que era tira-
no-mor e a quem eu conheço, enforcaram-se mais de duzentos índios e uma infinidade de outros pereceram 
do mesmo modo.

Havia nesta ilha um oficial do Rei a quem deram como parte sua a trezentos índios, dos quais, ao 
cabo de três meses, duzentos e sessenta haviam morrido de trabalho nas minas; de sorte que não que-
dou mais que a décima parte; em seguida deram-lhe outros tantos e a outros tantos matou do mesmo 
modo, e quantos lhe davam a tantos matava até que morreu ele mesmo e que o Diabo o levou.

Durante três meses e na minha presença morreram mais de seis mil crianças por lhes haverem tirado 
o pai e a mãe, a quem haviam mandado para as minas. Vi também muitas outras cousas espantosas.

LAS CASAS, Frei Bartolomé de. O paraíso destruído. Porto Alegre: L&PM, 1984. p. 40-42.

 Roteiro de trabalho

1. Com base nos documentos  lidos , que interesses e possibilidades a nova terra  despertou em Colombo  ?

2. Compare as intenções de Colombo, expressas em seu diário, com as informações do frei Las Casas sobre o início 
da colonização da América. A que conclusão você chegou?

3. Colombo reconhece que os indígenas eram legítimos habitantes originais e que esse território lhes pertencia? 
Justifi que sua resposta com trechos do texto.

4. Atualmente, os indígenas têm esse direito reconhecido? Expresse sua opinião para os  colegas e refl ita sobre o 
que eles têm a dizer.

da Ilha Espanhola e que se viram morrer e perecer sem remédio algum, começaram alguns a fugir para as 
montanhas e outros de desespero se enforcavam. E em virtude da crueldade de um espanhol que era tira-

 A conquista da América Portuguesa 
Nos primeiros anos de dominação colonial, os por-

tugueses tiveram pouco interesse pelas terras que vi-
riam a se chamar Brasil, fosse porque não tinham visto 
por aqui possibilidades reais de encontrar metais ou 
pedras preciosas, fosse porque o comércio de especia-
rias com o Oriente lhes parecia mais atrativo.

Nem por isso deixaram de vir para  cá várias expe-
dições portuguesas, algumas oficiais, outras não, com 
a finalidade de verificar as  riquezas  que de fato havia 
na região. Em 1502, os lusitanos já haviam começado a 
explorar o pau-brasil, o chamado pau-de-tinta ou le-
nho tintorial. Da sua madeira era possível produzir uma 
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PARE e PENSE

1. Como se deu a exploração do pau-brasil nos 
primeiros tempos da conquista portuguesa?

2. De que modo as capitanias hereditárias e as 
sesmarias contribuíram para a ocupação do 
território pelos portugueses?

tintura vermelha ou púrpura que  modificou a moda 
europeia na época. A madeira era picada e fervida em 
água quente. Depois o tecido era banhado nesse lí-
quido  até chegar à cor avermelhada. Eram necessários 
vários banhos para atingir a cor ideal.

Para explorar o pau-brasil e fortalecer a defesa do 
território, os portugueses criaram as feitorias de Gua-
nabara e Itamaracá. Estas se tornaram depósitos de to-
ras de pau-brasil, que eram retiradas das florestas por 
meio do escambo (troca de mercadorias, sem uso de 
moeda). Os indígenas cortavam as  madeiras e as carre-
gavam até os depósitos e as embarcações, recebendo 
em troca objetos como espelhos, machados, roupas 
etc. Por causa do interesse europeu por essa madeira, 
os lusos criaram o estanco, ou seja, somente eles po-
deriam explorar e comercializar o pau-brasil. A explo-
ração  dessa madeira foi o primeiro negócio europeu 
em terras brasileiras,  que acabou perdendo a impor-
tância com a introdução da cana-de-açúcar e o tráfico 
de africanos escravizados. Mesmo assim,  continuou a 
ser  comercializada até o século XIX.

O pau-brasil é uma das mais importantes espécies 
do ecossistema da Mata Atlântica e, nesses mais de 
três séculos de exploração , quase foi extinto no Brasil. 
Supõe-se que no século XVI havia milhões  dessas ár-
vores espalhadas entre as terras dos atuais Rio Grande 
do Norte e Rio de Janeiro.

Foram organizadas, nos primeiros anos de coloniza-
ção, expedições de reconhecimento do território e 
as chamadas expedições guarda-costas, que tinham 
por objetivo defender o território de ataques inimigos 
ou de outras nações interessadas em explorar e coloni-
zar a terra. Entre 1516 e 1528, quando  elas ocorreram , 
sucederam-se combates com os espanhóis e os france-
ses. Em 1555, os franceses, chefiados por Nicolau Du-
rand de Villegaignon, invadiram  o território colonial com 
o objetivo de fundar uma colônia na região do atual Rio 
de Janeiro. Ela iria se chamar França Antártica. Apenas 
em 1560 os portugueses conseguiram vencer definitiva-
mente os franceses, sob a liderança de Mem de Sá.

 Foi somente nos anos 1530  que a metrópole portu-
guesa demonstrou efetivo interesse  pela colonização do 
Brasil, pois o comércio de especiarias com as Índias  havia 
entrado em colapso, além de Portugal  ter mergulhado 
em uma enorme crise financeira por causa dos muitos 
empréstimos que  fizera com  banqueiros europeus, a fim 
de manter as caras viagens  ao Oriente e custear a ex-
pansão marítima. Ademais, um grande terremoto,  ocor-
rido em 1531, arrasou Lisboa, onerando ainda mais os 
cofres da Coroa com a reconstrução da capital. Assim , 
colonizar as terras portuguesas da América passou a ser 
uma opção de busca  por riquezas. Entretanto , isso deve-
ria ser feito com baixos custos,  uma vez que, com a crise 
econômica pela qual passava, Portugal não teria como 
investir recursos na colônia.

Por esse motivo,  a Coroa portuguesa optou pelo 
sistema de capitanias hereditárias, já implementado 
anos antes na  ilha da Madeira, no Atlântico.  O territó-
rio considerado possessão portuguesa  foi dividido em 
15 faixas de terra paralelas e, a partir de 1534, colonos 
portugueses receberam cartas de doação. Isso não sig-

nificava que  eles se tornariam proprietários das terras, 
e sim que  teriam o direito de explorá-las,  com a obriga-
ção de cultivar a cana-de-açúcar, fazer todos os inves-
timentos necessários para o desenvolvimento do local 
e até mesmo levar novos habitantes para as capitanias, 
além de policiar o território contra ataques de indíge-
nas e estrangeiros. A Coroa teria garantido, ainda, o 
monopólio do comércio de açúcar. Doze donatários 
– como eram chamados os que recebiam as capita-
nias por meio de uma carta de doação regulamentada 
pelo rei – tomaram posse das terras, mas em apenas 
duas houve desenvolvimento econômico: São Vicente, 
concedida a Martin Afonso de  Sousa, e Pernambuco, 
entregue a Duarte Coelho. Nesta última, tanto o co-
mércio de pau-brasil  como o de açúcar prosperaram.

As extensas terras, a necessidade de realizar grandes 
investimentos, os conflitos com os indígenas e a falta de 
apoio da metrópole foram alguns dos motivos que fize-
ram esse sistema  estagnar na colônia portuguesa.

Após 1530, começaram a ser cedidas as sesmarias
– extensas faixas de terras concedidas a colonos com a 
autorização do rei de Portugal. Quando Martin Afonso 
de  Sousa chegou , em 1531, trazia consigo uma carta 
régia que o autorizava a tomar posse das terras que 
descobrisse e a conceder sesmarias a quem achasse 
oportuno. Leia um trecho  dessa carta:

[…]  dou poder para que ele, dito Martin Afonso de 
Souza, possa dar às pessoas que consiga levar, ditas 
terras que bem lhe parecer, e segundo lhe o merecer 
por seus serviços e qualidades, e das terras que assim 
der será para eles e todos os seus descendentes, e 
das que assim der às ditas pessoas lhes passará suas 
cartas, e que dentro de dois anos de data cada um 
aproveite a sua e que se no dito tempo assim não 
fizer, as poderá dar a outras pessoas para que as 
aproveitem com a dita condição […]

CARTA régia concedida a Martin Afonso de Souza, de 3 de 
dezembro de 1530. Apud LIMA, Ruy Cirne de. Pequena 
história territorial do Brasil: sesmarias e terras devolutas. 

2. ed. Porto Alegre: Livraria Sulina, 1954. p. 32.

Assim, as sesmarias relacionavam-se com a estraté-
gia de ocupação do território. Nos séculos que se se-
guiram,  muitas vezes  elas não foram ocupadas,  e gran-
de parte das terras  foi conquistada por apossamento. 
Nessa forma de distribuição da terra que se iniciava 
com a conquista portuguesa, pode-se buscar também 
a origem mais remota da formação de  vários latifún-
dios no Brasil da atualidade,  com famílias que  ocupa-
vam faixas muito extensas de  terra que nem sempre 
 eram produtivas.
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LER DOCUMENTOS E IMAGENS
O documento a seguir foi escrito em 1500, por Pero Vaz de Caminha (1450-1500). Escrivão da armada de Pedro 

Álvares Cabral, ele escreveu a primeira carta para dar notícias ao rei de Portugal sobre as terras descobertas. Após 
a leitura, observe as duas imagens na sequência e, então, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

A carta de Pero Vaz de Caminha – 1500
Viu um deles umas contas de rosário, brancas; fez sinal que lhas dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao 

pescoço; e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra e novamente para as contas e para 
o colar do Capitão, como se dariam ouro por aquilo. […]

Isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos! Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o 
colar, isto não queríamos nós entender, porque lho não havíamos de dar! E depois tornou as contas a quem lhas dera. 
E então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais 
não eram fanadas; e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. […]

Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto 
que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E portanto se os degredados que aqui hão de 
ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa tenção de Vossa Alteza, se 
farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual preza a Nosso Senhor que os traga, porque certamente esta 
gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez 
que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. […]

Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o Capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E mandou 
a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão 
naquele ilhéu, e dentro levantar um altar mui bem arranjado.

E ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual disse o padre frei Henrique, em voz entoada, e oficiada com 
aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo meu parecer, foi 
ouvida por todos com muito prazer e devoção. […]

Ali estava com o Capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, a qual esteve sempre bem alta, da parte 
do Evangelho. […] 

Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de 
ontem, com seus arcos e setas, e andava folgando. E olhando-nos, sentaram. 

E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se muitos deles e tange-
ram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. […]

CARTA a El Rei D. Manoel. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020.  
Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra68537/carta-a-el-rei-d-manoel. Acesso em: 27 de jul. 2020.

Duas representações artísticas da primeira missa

Victor Meirelles

 �  Detalhe de A primeira missa no Brasil, de Victor 
Meirelles, 1860 (óleo sobre tela, 268 cm × 356 cm).  
Nascido na atual cidade de Florianópolis (SC) 
em 1832, o pintor Victor Meirelles formou-se na 
Academia Imperial de Belas-Artes, indo para a 
Europa nos anos 1850. Em 1861, expôs a obra A 
primeira missa no Brasil no Salão de Paris, na França. 
Retornou ao Brasil em 1876 e tornou-se professor de 
Pintura Histórica na Academia de Belas-Artes do Rio 
de Janeiro. Reconhecido como importante artista da 
chamada pintura acadêmica, criou outras obras cujo 
enfoque são os temas históricos. Entre elas estão: O 
combate naval de Riachuelo (1872), A passagem de 
Humaitá (1872), Juramento da princesa Isabel (1875) 
e Batalha dos Guararapes (1879). Victor Meirelles 
faleceu em 1903.
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 �  Detalhe de A primeira missa no Brasil, de Candido Portinari, 1948 (têmpera sobre tela, 271 cm × 501 cm).  
Candido Portinari nasceu em 1903, em Brodósqui (SP). Após estudar pintura na Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, partiu 
para a Europa em 1928, dedicando-se cada vez mais à produção de murais nos anos 1930. Em sua obra, abordou temas sociais ligados 
à cafeicultura e às relações de trabalho, aos retirantes nordestinos e aos efeitos da seca, entre outros. A primeira missa no Brasil foi 
realizada sob encomenda para decorar a sede do Banco Boavista, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Portinari: “Todo artista que 
meditar sobre os acontecimentos que perturbam o mundo chegará à conclusão de que, fazendo seu quadro mais legível, sua arte, em 
vez de perder, ganhará e muito porque receberá o estímulo do povo” (apud FABRIS, Annateresa. Candido Portinari. São Paulo: Edusp, 
1996. p. 118). Portinari faleceu em 1962.

 Roteiro de trabalho

1. Consulte em um dicionário as palavras do documento que você não conhece.

2. No caderno, destaque o trecho (ou trechos) da carta de Caminha que mais 
chamou (chamaram) sua atenção. Justifique sua(s) escolha(s).

3. É possível identificar um conflito de culturas na carta de Caminha? Explique.

4. Observe atentamente as duas imagens apresentadas e descreva os detalhes 
da composição de cada uma.

5. A primeira missa realizada no Brasil foi descrita no documento, da mesma 
maneira que foi traduzida nas pinturas de Victor Meirelles e Candido Portinari. 
Pode-se afirmar que as pinturas foram concebidas com a ideia de reproduzir 
fielmente o que está registrado no documento? Justifique.

6. Podemos afirmar que a carta de Caminha reproduziu fielmente o que aconteceu durante a estada da arma-
da de Cabral no futuro litoral brasileiro, em 1500? Justifique.

7. As informações sobre o autor do documento e sobre os autores das pinturas podem ajudar a entender as 
obras? De que maneira?

8. Elabore uma conclusão: Pode-se afirmar que alguma dessas versões da primeira missa realizada no Brasil é 
incorreta? Explique.

Candido Portinari
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Alguns povos que vivem em fl orestas, como os Yanomami, moram em grandes casas redondas, 
de 20 a 40 metros de diâmetro, que chegam a abrigar até 120 pessoas. Em algumas aldeias há 
somente uma casa para todos. Já na cultura de alguns povos Tupi, as casas de uma aldeia são 
construídas em círculo, com um pátio no centro, onde se realizam as reuniões de todo o grupo. 
C ada casa abriga o que se chama de família extensa: pais, fi lhos e genros. A aldeia dos Xavante, 
por sua vez, é construída na forma de  meia-lua , e em um dos extremos fi ca a casa dos adoles-
centes, que vivem afastados dos pais até realizarem os rituais de passagem para a vida adulta. 
A maneira como os indígenas moram relaciona-se diretamente com o modo de organização da 
vida social e as regras da cultura  de cada povo, que são muito diferentes  entre si. 

A pintura dos corpos, os enfeites, os diademas, os colares, as plumagens e as cores podem ter 
diferentes signifi cados, fazendo referência a posições hierárquicas,  condição social e papéis distintos. 
Longe de serem hábitos de povos não civilizados, são símbolos culturais repletos de  representativi-
dade, que precisam ser interpretados para  serem conhecidos.

�  Vista aérea da aldeia Aiwa Kalapalo, no Parque Indígena do Xingu, em Querência (MT), 2009. Ao contrário da aldeia yanomami, 
mostrada na foto acima, esse povo habita em moradias separadas, embora também dispostas de forma circular.

 Conflitos com os povos indígenas
Os portugueses não reconheciam a existência de di-

ferentes povos e suas especificidades socioculturais. Eles 
denominavam  tapuia – palavra de origem tupi que  sig-
nifica “inimigo” ou “bárbaro” – todos os indígenas que 
não pertenciam ao tronco linguístico  tupi.

 Foi intenso  o contato que os portugueses mantive-
ram com os Guarani, os Tupinambá e os Tupiniquim, 
povos que viviam na Mata Atlântica do litoral brasileiro 
e na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Os Tupiniquim 
localizavam-se entre os atuais Espírito Santo e Bahia, e 

eram encontrados também no litoral paulista. Aceitaram 
estabelecer alianças com os portugueses motivados pe-
las trocas econômicas e  vantagens que poderiam obter 
na luta contra os Tupinambá, seus inimigos. Os Tupi-
nambá, por sua vez, aliaram-se aos franceses , que apor-
taram no novo território com o propósito de expulsar os 
portugueses e estabelecer o próprio domínio. Esse jogo 
de alianças e interesses provocou inúmeros confrontos 
armados entre  os Tupiniquim e  os portugueses, de um 
lado, e os Tupinambá e os franceses, de outro.
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� Vista aérea  de uma aldeia yanomami (RO), registrada em 1991. 
Observa-se que, nela, as pessoas moram em uma única casa 
grande e disposta de forma circular.

� Homens da aldeia Kalapalo, no Parque Indígena do 
Xingu, em Querência (MT),  preparam-se para o ritual 
do  Quarup, em 2009.  Esse importante ritual acontece 
uma vez por ano para homenagear os mortos.
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Já os Guarani tomaram parte na luta entre espa-
nhóis e portugueses pelo domínio de territórios nos sé-
culos XVI e XVII, muitos deles se aliando aos espanhóis 
contra os portugueses. É preciso lembrar que os Guarani 
se subdividem em três grupos: Mbya, Ñandeva (Xiripa) 
e Kaiowa. Cada um apresenta particularidades linguísti-
cas e tradições culturais próprias. Os Kaiowa vivem hoje 
no Mato Grosso do Sul e no Paraguai; os Ñandeva e os 
Mbya,  em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul  
e também no Paraguai.  

Grande parte dos Guarani foi submetida às redu-
ções jesuíticas (leia mais sobre esse assunto a seguir, 
em Os jesuítas: a conquista cultural). Entre os sé-
culos XVI e XVII, mais de 300 mil Guarani foram es-
cravizados pelos europeus. Eles trabalharam, nos pri-
meiros anos de colonização, na produção açucareira 
do Nordeste e em São Paulo. Mais tarde, foram quase 
totalmente substituídos pelos africanos.

Apesar das alianças entre indígenas e europeus, os 
conflitos eram constantes. Entre 1562 e 1567, ocor-
reu a Guerra dos Tamoios, nome pelo qual também 
eram conhecidos os Tupinambá, que viviam no litoral 
norte paulista e no Rio de Janeiro. Nesse conflito, os 
portugueses tentaram expulsar os franceses do Rio de 
Janeiro, e vários chefes  tupinambás se aliaram aos fran-
ceses e lutaram contra os portugueses. Os chefes  tupi-
nambás Pindobuçu, da região do atual Rio de Janeiro ; 
Cunhambembe, da região da atual Angra dos Reis (RJ) ; 
e Caoquira,  da aldeia de Iperoig, atual Ubatuba (SP), 
coordenaram a estratégia de luta. Da mesma  maneira, 
os Tupiniquim  e os Guaianases lutaram ao lado dos 
portugueses. A Guerra dos Tamoios foi, então, a 
luta liderada pelos Tupinambá , aliados aos Goitacaz e 
a outros povos , contra os portugueses. Estes acabaram 
por eliminar grande parte  dos inimigos, escravizando 
muitos dos  sobreviventes.

A intensa convivência entre os Tupi- guarani e os co-
lonizadores, embora marcada por conflitos, fez com que 
ocorresse uma nova síntese cultural. A cultura do co-
lonizador incorporou alguns elementos da cultura  desse 
povo, e vice-versa. A presença da mandioca e de seus 
derivados na alimentação brasileira, o hábito de dormir 
em redes e o consumo do chimarrão no Sul do país são 
alguns exemplos. Na língua portuguesa, inúmeras pala-
vras têm origem tupi: biboca, canoa, capenga, pindaí-
ba, carioca, Ipanema, Ipiranga, Sergipe, Paraíba, Para-
ná, Pernambuco, tucano, jacaré, jacu, taquara, mirim, 
abacaxi etc. Da mesma forma, muitos povos indígenas 
 adotaram alguns elementos da cultura não indígena, 
como o uso de vestimentas próprias dos europeus, a 
prática de rituais relacionados à religião católica e o uso 
da língua portuguesa. Os indígenas remanescentes de 
alguns povos nem chegaram a conhecer sua língua ori-
ginal, aprendendo apenas o português. Exemplo disso 
é o que ocorre com os Akuntsu, conforme informa a 
matéria jornalística a seguir .

Somente sobrevivem seis membros, que viram como o resto de seu povo foi massacrado durante as décadas de [19]70 
e [19]80 por latifundiários que queriam suas terras. Ninguém mais fala a língua akuntsu, que, provavelmente, desaparecerá 
para sempre junto com seu povo.

A CADA duas semanas uma língua indígena morre. Web Brasil Indígena, 21 fev. 2008. Disponível em: 
http://webradiobrasilindigena.wordpress.com/2008/02/21/a-cada-duas-semanas-uma-lingua-indigena-morre/. Acesso em: 25 jul.2020.

�  Mulheres  guaranis mbyas fazendo pamonha, em Parelheiros, 
bairro de São Paulo (SP), 2009. Conforme o Instituto 
Socioambiental, em 2008 existiam 15 mil  representantes desse 
povo espalhados por Argentina, Paraguai e Brasil (nos estados 
do Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Tocantins e Espírito Santo).

�  A tradicional pamonha, feita de milho, tem origem indígena e 
vendida ainda hoje em muitas cidades.
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 Os jesuítas: a conquista cultural
Os jesuítas eram membros da Companhia de Je-

sus, ordem religiosa católica fundada pelo espanhol 
Inácio de Loyola (1492-1556) em 1534, na cidade de 
Paris, na França. Em 1540, a Companhia de Jesus, 
concebida segundo parâmetros militares, recebeu a 
aprovação oficial do papa Paulo III. Loyola e seus com-
panheiros ficaram conhecidos por terem feito voto de 
pobreza, defendido arduamente a castidade e realiza-
do trabalhos cristãos na Terra Santa (Jerusalém).

Os primeiros jesuítas chegaram a Salvador em 
1549, sob a liderança do padre  Manuel da Nóbrega 
(1517–1570). Vieram com a missão de converter os 
indígenas ao cristianismo, ao mesmo tempo que se 
opunham à  escravização deles. Para isso, proibiram 
hábitos culturais como a antropofagia, a poligamia 
e a nudez, e se decidiram pela eliminação da figura 
do pajé (líder espiritual em sociedades tupis-guara-
nis). Criaram também os aldeamentos (conhecidos 
como missões ou reduções), onde os indígenas viviam 
sob a proteção dos religiosos. Nessas missões, rece-
biam ensinamentos cristãos, além de realizar traba-
lhos para os padres: cultivo de mandioca, algodão e 
cana-de-açúcar, bem como criação de animais. Com 
os aldeamentos, os indígenas deixaram de ser nô-
mades . O processo de evangelização, denominado 
catequese, abrangeu ainda a criação de escolas: os 
colégios jesuíticos, como o que se fundou em São Pau-
lo em 1554. A criação desse colégio é considerada o 
marco da fundação  dessa cidade.

Os jesuítas atuaram intensamente na educação 
dos indígenas e dos habitantes  da colônia  em geral. 
Em suas escolas, ensinavam a língua portuguesa e 
a cultura católica, contribuindo assim para o enfra-
quecimento das tradições originárias. Outros colé-
gios foram fundados em Recife, São Vicente, Ilhéus, 
Rio de Janeiro e Porto Seguro. A atuação dos jesuítas 
estendeu-se ainda por outras regiões, como o Ma-
ranhão, onde lutaram intensamente contra a escra-
vização dos indígenas. Acabaram banidos de lá em 
1684, quando ocorreu uma revolta, liderada por um 
proprietário local, Manuel Beckman, que restabele-
ceu a escravidão indígena.

Os conflitos em torno da questão indígena contribuí-
ram para que fosse publicada uma lei, em setembro de 
1759, que determinava a expulsão dos jesuítas do reino 
e das colônias portuguesas. Entretanto, isso ocorreu por 
causa dos conflitos com a Coroa portuguesa, que, sob 
o comando do rei  dom José I,  buscava exercer maior 
controle sobre a colônia no que se referia à cobrança de 
impostos e à organização da vida administrativa.

A Companhia de Jesus gozava de autonomia diante 
da Coroa,  dificultando a ação da metrópole para forta-
lecer o domínio luso. O marquês de Pombal, ministro do 
rei, ordenou então uma reforma do ensino em Portugal, 
retirando dos seguidores de Inácio de Loyola o direito de 
ensinar. Além disso,  criou o chamado Diretório dos  Índios, 
entregando a administração de muitas missões jesuíticas 
a civis. Após um atentado contra o rei  dom José I, su-
postamente organizado pelos jesuítas, encontrou-se um 
motivo para expulsá-los do Brasil e de Portugal. O mesmo 
ocorreu na Espanha e  em suas colônias, em 1767 , e na 
França, em 1814. Mas, ainda em 1814, a Companhia de 
Jesus foi restaurada em todo o mundo pelo papa Pio VII 
e existe até hoje com seu trabalho missionário.

Para financiar suas atividades, os jesuítas possuíam 
terras produtivas com mão de obra escrava, objetivando 
 a produção para o mercado. Conseguiram,  desse modo, 
acumular grande patrimônio no Brasil. A Companhia de 
Jesus era proprietária de engenhos, olarias, fazendas de 
gado e de uma infinidade de terras.

No sul do território português na América, os jesuí-
tas formaram várias reduções, que ficaram conhecidas 
como Sete Povos das Missões Orientais do Uruguai. 
Cerca de 30 povos  da etnia guarani passaram a viver 
nesses aldeamentos no século XVII.  O termo  redução 
 era empregado para delimitar o espaço físico, cons-
tituindo nele um núcleo evangelizador  com escola, 
igreja, moradias, refeitório e  onde se desenvolveriam 
atividades econômicas para o sustento da comunida-
de.  Também havia reduções na Amazônia e no atual 
estado do Mato Grosso. Elas sempre estiveram amea-
çadas pelas incursões dos bandeirantes, que escra-
vizavam indígenas. Na primeira metade do século 
XVIII, entretanto, quando o ouro de Minas Gerais 

CAPÍTULO 3  

estado do Mato Grosso. Elas sempre estiveram amea-
çadas pelas incursões dos bandeirantes, que escra-
vizavam indígenas. Na primeira metade do século 
XVIII, entretanto, quando o ouro de Minas Gerais 

�  Pátio do Colégio,  em 2010, local da 
fundação da cidade de São Paulo 
(SP). Hoje é um marco histórico e 
ponto turístico da cidade.
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parecia economicamente mais atrativo que o do Sul, as 
reduções alcançaram grande desenvolvimento. Arno 
Alvarez Kern, estudioso do assunto, explica:

A Missão representou a reunião de diversas tri-
bos numa mesma comunidade social, onde os ele-
mentos culturais guaranis passaram a coexistir com 
novos elementos, cristãos e ocidentais europeus. Se 
inicialmente ainda predominaram os elementos tradi-
cionais, gradualmente os jesuítas foram introduzindo 
novas formas artísticas, novos rituais, uma economia 
mais produtiva e uma nova organização política.

KERN, Arno Alvarez. Missões: uma utopia política. 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982. p. 112.

  EXPANSÃO DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
A ação evangelizadora dos jesuítas teve forte im-

pacto  na conversão dos indígenas ao cristianismo e  na 
consequente perda de suas raízes culturais,  além de ter 
provocado mudanças significativas nos limites do terri-
tório português na América. 

Segundo as regras da diplomacia europeia, os acor-
dos sobre  a posse de colônias dependiam da efetiva 
dominação e ocupação do território . Caso contrário, 
outras nações europeias  poderiam contestar o acordo 
e exigir novas negociações. Inúmeros conflitos milita-
res , assim como negociações pacíficas , eclodiram en-
tre os séculos XVI e XIX em torno da posse efetiva e 
legal desses territórios.  A presença  dos jesuítas e das 
reduções ofereceu a justificativa necessária para que 
a  Coroa portuguesa reivindicasse a expansão dos seus 
domínios na América, colocando em xeque o  Tratado 
de Tordesilhas, assinado no final do século XV. 

Em 1750, Espanha e Portugal assinaram o Trata-
do de Madri, que redefinia as fronteiras coloniais das 

duas nações na América do Sul,  na tentativa de pôr 
fim aos conflitos pelo domínio das possessões.

Pelo acordo, ficou definido que a colônia de Sacramen-
to, fundada em 1680 na região do atual Uruguai, seria de 
domínio espanhol, e a região dos Sete Povos das Missões 
ficaria sob domínio português. O Tratado também  deter-
minou que os indígenas que viviam nas reduções deveriam 
ser transferidos para a margem ocidental do  rio Uruguai. 
Alguns missionários se colocaram ao lado dos indígenas, 
que se recusaram a abandonar as terras que vinham cul-
tivando, organizando  assim a resistência contra as tropas 
luso-espanholas que vieram cumprir o  Tratado. Esse con-
flito, conhecido como Guerras Guaraníticas,  ocorreu entre 
1754 e meados dos anos 1760, quando grande parte dos 
indígenas já havia sido dominada. Milhares deles foram 
mortos e outros , escravizados.  Segundo Arno Kern:

Os Guaranis foram solicitados a fazer uma op-
ção pelos missionários que os procuraram nas suas 

O uso do ferro foi introduzido entre os povos in-
dígenas, alterando a estrutura tecnológica existente 
até então, sobretudo  na confecção de ferramentas 
(como machados, enxadas, facas etc.). Nas redu-
ções, os jesuítas implantaram formas diferentes de 
moradia, alterando as relações entre as autoridades 
indígenas e a organização espacial das aldeias.  Eles 
promoveram mudanças sobretudo culturais, uma vez 
que  impuseram aos povos originários os valores e 
a religião  cristãos.

PARE e PENSE

• Por que os jesuítas colaboraram para efetivar 
a conquista dos europeus  sobre os territórios 
da América?

�  Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, no município de São Miguel das Missões (RS). Foto de 2010.

G
er

so
n 

G
er

lo
ff

/P
ul

sa
r 

Im
ag

en
s



!" !"#$%&'()*))

aldeias, portando uma cruz. Fizeram-na, pois esta-
vam dispostos a obter garantias para manter a liber-
dade e escapar do genocídio e da escravidão, que 
era a promessa que lhes faziam as ações dos enco-
mendeiros espanhóis e dos bandeirantes lusos. Ter-
minaram como exército organizado, lutando contra 
as tropas portuguesas e contra os indígenas ainda 
insubmissos à colonização espanhola.

KERN, op. cit., p. 207.

O Tratado de Madri não pôs fim aos conflitos na re-
gião, pois comerciantes portugueses viram seus interesses 

prejudicados no rio da Prata, e jesuítas espanhóis foram 
expulsos de missões que  passaram a integrar o território 
português. Assim, em 1761, sob a liderança do marquês 
de Pombal, foi assinado o Tratado de El Pardo, que anu-
lava o Tratado de Madri. Após novas negociações, em 
1777, foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que so-
brepujou o Tratado de El Pardo . Como resultado, a colô-
nia de Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões 
ficaram com a Espanha. Só em 1801, com o Tratado de 
Badajós, Sete Povos das Missões voltaria a Portugal, mas 
a colônia de Sacramento permaneceria definitivamente 
com a Espanha. Observe o mapa a seguir.

#$%&'()*+,'(-*$.%*$/,'0+)12%+()34*('%*%
*56'($12%-*,,+-2,+'7
Desde os primeiros anos da presença portuguesa 

no Brasil, vários europeus começaram a se instalar na 
nova terra em busca de fortuna. Alguns deles eram 
degredados de Portugal, isto é, foram punidos com 
o degredo: o exílio. Não se sabe nem mesmo como 

muitos chegaram ao continente americano. Na região 
do atual estado de São Paulo, formou-se um núcleo 
desse tipo de homens, e João Ramalho foi um dos 
primeiros de que se tem notícia. É quase certo que 
ele tenha chegado ao Brasil entre 1508 e 1513. Asso-

OCEANO
ATLÂNTICO

50º O

20º S

VICE-REINO DO
RIO DA PRATA

(1776)

Desterro

Laguna

Viamão

Porto dos Casais

R. Grande de
S. Pedro (1737)

Nova Colônia do
Santissimo Sacramento

(1680)

Buenos Aires
(1536 e 1580)

Montevidéu
(1726)

Fte. S. Miguel

Fte. de S. Tecla

Fte. de Jesus
Maria José (R. Pardo)

San Juan Bautista

San Miguel

Corrientes
(1588)

San Luis

San Nicolás

Santo Ângelo

San Borja San
Lourenzo

Rio Paraná

Rio
 U

rug
uai

Rio Jacuí

Rio Ibicuí

Rio Quaraí

Missões

Forte

Áreas de domínio português

Terras pertencentes à Espanha

Linha do Tratado de Santo Ildefonso 
105 km0

89:9%;#<#8%=>8%?@88A98%9%#8%:B>:>=#8%=9%C@?@:98
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1. Por que os portugueses queriam ampliar ainda mais seus domínios? Que vantagens poderiam obter?

2. Os tratados que estiveram em disputa entre países europeus levaram em conta as demandas e os 
direitos dos povos indígenas sobre suas terras originais?
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ciou-se aos povos originários por intermédio da práti-
ca tradicional indígena do cunhadismo, mediante a 
qual estranhos eram incorporados à comunidade pelo 
casamento. Dessa forma, ele se fazia parente, ou me-
lhor, cunhado dos membros daquele grupo. Casou-se 
com dezenas de mulheres e teve um grande número 
de cunhados, que poderiam lhe prestar serviço ou 
garantir sua segurança. Conquistadas a legitimidade 
e a amizade entre os Tupiniquim (um dos grupos na-
tivos que viviam no litoral), passou a atuar no tráfico 
de cativos indígenas, combatendo e escravizando os 
povos inimigos dos Tupiniquim, conhecidos como Ca-
rijó. Participou da fundação da Vila de São Vicente, 
em 1532, e de Santo André da Borda do Campo, nos 
anos 1550. Não recebia ordens diretas da Coroa por-
tuguesa, mas atuava como importante apoio no reco-
nhecimento e na exploração do território e no conta-
to com os indígenas. Em várias situações, colocou-se 
entre os povos indígenas e a Coroa.

 �  No século XX, valorizou-se a imagem heroica dos bandeirantes, 
uma vez que simbolizariam o caminho do progresso e da 
civilização da América, conforme o modelo europeu. Com 
isso, omitiu-se a atuação do bandeirante como caçador, 
escravizador e exterminador da cultura indígena. Nas pinturas 
que os representam vemos homens imponentes, vestidos com 
trajes europeus, e não mamelucos usando chapelões, andando 
descalços, com traços indígenas. No estado de São Paulo, 
várias rodovias fazem referência aos bandeirantes. É o caso 
das rodovias Fernão Dias, Raposo Tavares, Anhanguera e dos 
Bandeirantes. Elas são alguns dos caminhos de penetração para 
o interior que eles teriam desbravado, em uma homenagem 
àqueles que são considerados heróis paulistas. Na imagem 
acima, observamos o bandeirante Domingos Jorge Velho 
retratado por Benedito Calixto (1853-1927), em 1903 (óleo sobre 
tela, 140 cm × 100 cm). O pintor destaca as roupas e a postura 
europeias do bandeirante, porém em outros relatos ele aparece 
como um homem que já havia incorporado muito do modo de 
vida dos indígenas. Jorge Velho foi também um sertanista de 
contrato, tendo sido contratado para destruir o Quilombo dos 
Palmares, feito que conseguiu realizar em 1694. Recebeu parte 
das terras do quilombo como recompensa.

 �  Nas obras Homem mestiço (óleo sobre tela, 274 cm × 170 cm) 
e Mulher mameluca (271 cm × 170 cm), ambas de 1641, de 
autoria do holandês Albert Eckhout (1610-1665), observamos 
a combinação do vestuário europeu com o semblante 
indígena. As duas figuras retratadas estão descalças, como os 
nativos, mas carregam símbolos da cultura europeia. 

João Ramalho e outros colonizadores não eram 
ainda bandeirantes, mas prenunciavam o que seriam 
as bandeiras do século XVII, que se organizaram a 
princípio com o objetivo de aprisionar indígenas para 
comercializá-los em lugares onde a mão de obra afri-
cana era escassa, especialmente na produção de açú-
car. Com esse intuito, os bandeirantes adentraram o 
interior do território brasileiro, derrubando a mata e 
utilizando a navegação fluvial. Vários deles eram ma-
melucos – mestiços de indígenas e europeus, filhos da 
união entre colonos e mulheres indígenas.

A região de São Paulo, que no século XVII não se 
destacava como economia exportadora, foi o núcleo 
da atividade bandeirista. Além da busca de indígenas, 
os bandeirantes esperavam encontrar também pedras 
preciosas, sonho maior do colonizador desde os primei-
ros tempos de exploração colonial. Um dos alvos das 
bandeiras paulistas eram as reduções jesuíticas. Entre 
1619 e 1629, ocorreram vários massacres nas reduções 
da região de Guairá, no sul da colônia (atual Paraná). 
Somente no ataque de 1629, a expedição bandeirante 
contava com cerca de 3 mil homens, a maioria deles 
mamelucos e indígenas. 

Ainda em 1628, o bandeirante Raposo Tavares, 
acompanhado de cerca de 100 homens e 2 mil indí-
genas, assaltou as reduções do Guairá e aprisionou 
aproximadamente 30 mil indígenas guaranis para traba-
lhar em unidades agrícolas em São Paulo. Em 1636, ele 
atacaria as reduções de Tape, conseguindo novamente 
fazer milhares de cativos. Entre 1628 e 1640, estima-se 
a captura de mais de 60 mil indígenas nas reduções do 
Guairá e de Tape. Nos anos seguintes, Raposo Tavares 
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envolveu-se em várias expedições, que contribuíram 
para a expansão das fronteiras brasileiras, ao mesmo 
tempo que dizimavam populações indígenas inteiras.

Para fazer frente aos bandeirantes, os jesuítas arma-
ram com arcabuzes (tipo de arma de fogo) os Guarani 
que viviam nas reduções. Em 1641, os paulistas foram 
derrotados na Batalha de Mbororé, em território que 
hoje integra o Rio Grande do Sul. Com dificuldade para 
atuar na região, na segunda metade do século XVII, os 
bandeirantes passaram a se organizar em grupos me-
nores, destinados a aprisionar indígenas. Eram também 
contratados por senhores de engenho para lutar contra 
os nativos revoltosos que reagiam à ocupação dos colo-

#$%&'()*+$,-(.&$&/+01$,.
Observe a imagem abaixo. Depois, leia as cartas de jesuítas que estiveram no Brasil no século XVI exercendo a 

catequese. Por fim, responda às questões do Roteiro de trabalho.

 �  RUGENDAS, Johann Moritz. Aldeia dos Tapuia, cerca de 1835 (litografia colorida, 51,3 ! cm 35,5 cm).

Carta do Pe. Manuel da Nóbrega ao Pe. Simão Rodrigues, Lisboa
Bahia, 10 de abril de 1549

Somente darei conta a Vossa Realeza de nossa chegada a esta terra, e do que nela fizemos e esperamos fazer. 
Chegamos a essa baía a 29 dias do mês de março de 1549, andamos em viagem oito semanas. Achamos a terra de 
paz e 40 ou 50 moradores na povoação. Receberam-nos com grande alegria e achamos uma igreja junto a qual logo 
nos hospedamos, padres e irmãos, para rezarmos a missa e nos confessarmos.

Eu prego ao governador e a sua gente, na nova cidade, que se começa, e o Pe. Navarro à gente da terra. Espero 
em Nosso Senhor fazer-se fruto, posto que a gente da terra (portugueses) vive toda em pecado mortal, e não há 
nenhum que deixe de ter muitas negras (índias), das quais estão cheias de filhos, e é grande mal. Nenhum deles vem 
se confessar, queira Nosso Senhor que o façam depois.

nos e para capturar africanos escravizados fugitivos, no 
que foi denominado sertanismo de contrato.

Os bandeirantes começaram a atuar também junto 
ao governo de Portugal (que queria obter novas fontes 
de lucros) no combate às rebeliões indígenas no Norte 
e na busca por metais preciosos. Na última década do 
século XVII, eles descobriram ouro na região de Minas 
Gerais, dando impulso à exploração do minério. Com 
o desenvolvimento da mineração, o aprisionamento 
de indígenas para abastecer a economia açucareira 
tornou-se cada vez menos importante. Deve-se consi-
derar ainda que o crescimento do tráfico de africanos 
escravizados reduziu a necessidade dessas ações.
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O irmão Vicente Rigio ensina a doutrina aos míni-
mos detalhadamente cada dia e também tem escola de 
ler e escrever; parece-me bom modo esse para trazer 
os índios desta terra, os quais têm grandes desejos de 
aprender e, perguntado se querem, mostram grande 
desejo. Desta maneira ir-lhe-ei ensinando as orações e 
doutrinando-os na fé até serem hábeis para o batismo.

Todos estes que tratam conosco dizem que querem 
ser como nós se não quem não tem com que se cubra 
como nós, este só inconveniente tem. Se ouvem tanger 
à missa já acodem e quanto nos veem fazer tudo fazem: 
assentam-se de joelhos, batem nos peitos, levantam as 
mãos ao céu e já um dos principais deles aprende a ler 
e toma a lição de cada dia com grande cuidado, e em 
dois dias soube o A B C todo, e o ensinamos a ben-
zer, tomando tudo com grandes desejos. Diz que quer 
ser cristão e não comer carne humana, não ter mais de 
uma mulher e outras coisas; somente há de ir à guerra 
e os que cativar vendê-los e servir-se deles, porque es-
tes desta terra sempre  têm guerra com outros e assim 
andam todos os dias em discórdia. Comem-se uns aos 
outros, digo, os contrários.

É gente de que nenhum conhecimento tem de Deus 
nem de ídolos, faz tudo quanto lhe dizem. Trabalhamos 
de saber a língua deles. Temos determinado ir viver com 
as aldeias e aprender com eles a língua e ir-los doutri-
nando pouco a pouco. Trabalhei por tirar em sua língua 
as orações e algumas práticas de Nosso Senhor. Não 
posso achar que a sua língua saiba dizer por que são 
eles tão brutos que nem vocábulos têm [para exprimir 
conceitos religiosos cristãos].

LEITE, Serafim. Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil. São Paulo: 
Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 1954. v. 1. p. 108-115.

Carta do Pe. Antonio Pires ao provincial de Portugal
Bahia, 12 de setembro de 1558

Não somente com esses índios que estão desta banda de nós, senão também os da banda de além da Bahia, 
os quais são contrários destes e têm muito mal aos cristãos e morto a muitos. Estes agora de novo vieram furtar 
um barco dos cristãos e por estes e outros respeitos se apregoou guerra contra eles, por eles não quererem fazer a 
satisfação devida, e assim, mandou lá o governador a guerreá-los e deram neles em terra e mataram toda gente de 
uma grande aldeia, e os meninos e mulheres trouxeram todos cativos sem perigar nenhum cristão. Foi esta coisa 
que não somente a este gentio mas a toda costa fará espanto e medo porque nunca outra tal se fez nesta terra. 
Agora se aparelha o governador com muita gente para acabar bem de os sujeitar e fazer-lhes ter entendimento de 
maneira que se vai abrindo grande porta para entrar muita gente no conhecimento do seu criador. E portanto, é 
necessário que para essa missão venham muitos operários e esperamos em Nosso Senhor que, além dos da Com-
panhia, mande Sua Alteza, gente que com seu poder ajude a conservar o começado e acabe de sujeitar esta terra 
que tantos frutos está prometendo.

LEITE, op. cit., p. 469-473.

 Roteiro de trabalho

1. Após ter observado a obra de Rugendas e lido as duas cartas  dos jesuítas, faça  um levantamento  sobre cada 
uma delas e o respectivo registro de seu signifi cado e  das principais ideias transmitidas.

2. O que mudou da primeira para a segunda carta? Justifi que.

3. Como o sentido de “dominação” está expresso na narrativa dos europeus? Transcreva alguns trechos  no 
caderno que justifi quem sua resposta.

4. Na imagem de Rugendas, podemos observar uma situação de “dominação”? Com base na observação des-
sa obra e levando em conta o conteúdo dos textos lidos, crie argumentos para responder a essa pergunta.

� Trabalho indígena no detalhe do quadro de Rugendas, Aldeia 
dos Tapuia (c.1835) visto na página anterior.
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  O sistema colonial
Para efetivar a exploração e o domínio de suas colô-

nias, os Estados europeus consolidaram, entre os sécu-
los XVI e XVIII, um conjunto de medidas e práticas que 
ajustaram as relações entre colônia e metrópole. Essas 
relações foram denominadas sistema colonial.

Constituiu-se, a princípio o pacto colonial, por meio 
do qual as colônias deveriam fornecer matérias-primas à 
metrópole e consumir somente os produtos comerciali-
zados por ela. As colônias não podiam desenvolver ativi-
dades industriais; nenhum artigo poderia ser importado 
senão por intermédio da metrópole. Dessa forma, insti-
tuiu-se um mecanismo de monopólio no qual a colônia 
só podia fazer comércio com a metrópole – o exclusivo 
colonial. Assim, atendendo aos pressupostos mercantilis-
tas de acumulação, compravam-se mercadorias na colô-
nia por baixo preço e vendiam-se outros produtos pelo 
preço mais alto possível, facilitando à metrópole um re-
sultado favorável em sua balança comercial. Além disso, 
as riquezas extraídas da terra, como o ouro e as pedras 
preciosas, contribuíram para o enriquecimento das na-
ções europeias.

Para administrar e fiscalizar os negócios coloniais, 
a Coroa portuguesa criou, no início dos anos 1640, o 
Conselho Ultramarino, que deveria buscar formas de 
incrementar o comércio colonial e nomear funcionários 
reais na colônia. Com exceção das questões religiosas, 
o Conselho estava presente em praticamente todas as 

esferas da administração. Era o órgão central da gestão 
portuguesa das colônias e existiu até o fim do período 
colonial brasileiro.

A produção era especializada (monocultura) e 
realizada em larga escala, em grandes propriedades 
(latifúndios), preferencialmente de produtos agríco-
las tropicais escassos na Europa, onde alcançavam 
bom preço. A mão de obra era escrava, optando-se 
pela escravidão africana, muito mais rentável para 
as nações que organizavam o tráfico negreiro (en-
tre elas, Portugal), pois obtinham lucros tanto na 
comercialização dos produtos tropicais na Europa 
como na venda do africano escravizado para o colo-
no na América. Alguns autores, como o historiador 
Luiz Felipe de Alencastro, consideram que o tráfico 
negreiro, operado pelos europeus desde o século XV, 
era o negócio mais importante do mundo colonial 
em termos de rentabilidade.

Esse sistema produtivo, baseado no latifúndio, na 
produção para o mercado externo, na escravidão e na 
monocultura, foi denominado, na língua inglesa, plan-
tation. Nessas unidades de produção, organizava-se 
de maneira complementar a cultura de gêneros para 
o consumo interno (alimentos, ferramentas de traba-
lho e de utilização cotidiana). No caso brasileiro, essa 
estrutura produtiva adentrou o século XIX, pois não foi 
superada com a independência do país em 1822.

  A cana-de-açúcar no Nordeste
No litoral nordestino, de solo fértil e altamente fa-

vorável ao cultivo da cana-de-açúcar, começaram a 
ser implementados, desde meados do século XVI, os 
engenhos, que se relacionavam diretamente às regras 
estabelecidas pelo pacto colonial.

A produção de açúcar no Brasil concentrou-se nesses 
engenhos – um grande complexo produtivo que incluía 
a propriedade agrícola e suas lavouras, as instalações de 
processamento da cana e da produção do açúcar, a ca-
sa-grande (moradia do senhor e de sua família), as casas 
dos colonos, a senzala, a capela, as estrebarias e o setor 
administrativo da empresa. Nem sempre o senhor cultiva-
va cana em todas as suas terras; muitas vezes ele arrenda-
va parte delas para lavradores que depois venderiam sua 
produção ao senhor para a fabricação do açúcar.

O plantio da cana ocorria entre fevereiro e maio, po-
dendo se estender até setembro em terras mais úmidas. 
Após 12 meses, no mínimo, iniciava-se o corte da cana, 
que em seguida era levada para o processo de moagem, 
quando então se extraía o caldo. As moendas podiam 
ser movidas a água ou pela força animal, principalmen-
te por bois ou cavalos. O setor de moagem funcionava 
ininterruptamente durante o período de corte da cana 
e da produção do açúcar; havia fiscais para cuidar dos 
escravizados, que, caso dormissem, poderiam causar 
acidentes de trabalho e prejuízos à produção. Depois de 
extraído, o líquido seguia para a casa das fornalhas, onde 
era cozido e clarificado em recipientes de cobre. Após ser 

transformado em melaço (uma calda grossa), era coloca-
do em vasos de barro em formato de sinos. Essas fôrmas 
seguiam para a casa de purgar, local em que se esperava 
a purga – a drenagem da aguardente. Na etapa seguinte, 
processava-se o branqueamento, com a adição de água e 
barro às fôrmas durante cerca de 40 dias. Efetuada a se-
cagem no sol, separava-se a parte branca da mascavada 
(escura ou mascarada). Por último, classificava-se o açúcar 
conforme a qualidade e ele era encaixotado, para então 
ser levado ao porto e exportado.

Para a produção do açúcar, eram necessários traba-
lhadores especializados, muitos deles escravizados. O 
trabalho era organizado com base em uma rígida disci-
plina, lembrando uma manufatura. A jornada de traba-
lho podia chegar a 18 horas por dia. Os trabalhadores 
livres eram empregados em postos como o de feitor, 
que fiscalizava e gerenciava a produção, bem como 
em funções administrativas e algumas outras, mais es-
pecíficas. Havia ainda o mestre de açúcar, trabalhador 
especializado e responsável pelo processo técnico da 
fabricação do produto, e indígenas, não como escravi-
zados, mas como trabalhadores que desempenhavam 
tarefas mais simples, por exemplo, de limpeza, corte 
de lenha ou ainda como capitães do mato, designados 
para a captura de escravizados fugitivos. Já os africa-
nos escravizados representavam a base da empresa 
açucareira, utilizados nas funções mais exaustivas e 
submetidos a todo tipo de castigo e tortura.
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Por fim, vale lembrar o impacto que os engenhos 
tiveram sobre o meio ambiente, principalmente para 
a Mata Atlântica local, que foi devastada para que 
nela se plantasse cana, bem como para dela extrair 
lenha para manter as fornalhas. Esse processo exter-
minou grande parte da floresta das regiões litorâ-
neas do Nordeste brasileiro.

Do ponto de vista social, o senhor de engenho tor-
nou-se mais que um proprietário de terras e homem de 
negócios, pois seu poder e sua influência se alastravam 
por toda a região, uma vez que a colônia era dominada 
pelo trabalho escravo. Havia proprietários de grandes 
fazendas que possuíam centenas de escravizados. Às 
pessoas livres e pobres só restava pedir ao senhor “fa-
vores” que lhes permitissem sobreviver. Elas executavam 
pequenos trabalhos, sempre obedecendo às ordens e 
aos desejos do colono. Até mesmo o padre dependia do 
senhor para financiar as despesas da Igreja.

Em uma vida eminentemente rural, não havia 
muitas pessoas nem grande movimentação nas ci-
dades, que eram somente entrepostos comerciais. 
Quanto aos escravizados, alguns tinham uma condi-
ção mais favorável dentro do engenho; nesse caso, 
realizavam trabalhos mais leves e estavam mais pró-
ximos da casa-grande, a residência do senhor. Essa 
era a situação, por exemplo, dos escravizados do-

mésticos, que viviam no âmbito da casa e contavam 
com mais confiança do senhor.

Em busca de mais status, isolados no meio rural, 
muitos senhores não economizavam para demonstrar 
luxo, poder e riqueza. Gastavam a maior parte de sua 
renda com tecidos e outros artigos importados, jan-
tares e festas exuberantes, ostentando e mantendo 
sua posição hierarquicamente superior. Todos aqueles 
que se contrapusessem ao senhor poderiam sofrer re-
presálias. O apadrinhamento que ele concedia como 
favor tinha como contrapartida a obediência, que, se 
não fosse cumprida, poderia desencadear uma reação 
violenta da parte dele.

PARE e PENSE

1. O sistema colonial se traduziu em estratégia 
para a obtenção das riquezas existentes nas 
colônias?

2. Até que ponto o comércio de escravizados 
com a África e a escravidão se tornaram um 
pilar do sistema colonial?

�  Engenho de açúcar no Brasil, de Frans Post, 1640 (aquarela com traços de carvão, dimensões não informadas). Representação de 
africanos escravizados trabalhando em engenho de açúcar no Brasil.

�  Paisagem com plantação (O engenho), de Frans  Post, 1668 (óleo sobre 
tela, 55 cm x 65 cm).  Essa imagem fornece a visão geral de um engenho. 
Graças à sua memória visual, Post continuou a pintar cenas brasileiras,
como essa, mesmo depois de ter voltado a sua terra natal, em 1644.
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  A mineração
Passaram-se quase 200 anos para que o sonho portu-

guês de encontrar metais e pedras preciosas no Brasil se 
realizasse. Como já apontamos, somente na última déca-
da do século XVII foram encontrados os primeiros veios 
de ouro na região do atual estado de Minas Gerais.

A notícia da descoberta do minério provocou uma 
verdadeira corrida do ouro, gerando conflitos entre os 
paulistas, que ocupavam a região, e os novos mora-
dores vindos de vários locais da colônia e de Portu-
gal. Esses forasteiros eram chamados de emboabas 
(estrangeiro, na língua tupi). Com o acirramento nas 
disputas pelo domínio da região, ocorreu a Guerra dos 
Emboabas. Os primeiros conflitos se deram em 1707, 
quando dois paulistas foram linchados pelos emboabas. 
No ano seguinte, o bandeirante paulista Manuel Borba 
Gato, superintendente da região das minas, ordenou a 
expulsão do líder emboaba Manuel Nunes Viana. Este 
se recusou a cumprir a ordem, e os emboabas decidi-
ram proclamar Viana governador da região das minas. 
Menos armados, os paulistas não conseguiram resistir 
à ofensiva emboaba. Após o confronto no rio das Mor-
tes, em fins de 1709, os paulistas se retiraram. Depois 
de mais de um ano de conflitos armados, a região foi 
pacificada. Para facilitar a administração e o contro-
le da mais nova fonte de riquezas coloniais, a Coroa 
decidiu desmembrar a região, criando a capitania das 
Minas em 1710. Estima-se que, entre 1700 e 1760, cer-
ca de 10 mil novas pessoas por ano chegaram ao local.

Em 1702, Portugal já havia promulgado o regimen-
to das minas, estabelecendo regras para a concessão de 
áreas de exploração de ouro sob a licença da Coroa. Os 
exploradores receberiam uma área equivalente à quanti-
dade de escravizados que possuíssem. Já os faiscadores 
(ou garimpeiros) trabalhavam sozinhos e extraíam apenas 
o suficiente para sua sobrevivência. Os mineradores mais 
ricos possuíam grande quantidade de escravizados para 
retirar, em primeiro lugar, o ouro do leito dos rios e, de-
pois, das minas. Em média, um escravizados não vivia mais 
do que dez anos trabalhando em uma mina, pois as con-
dições de trabalho eram muito ruins, com alta incidência 
de doenças respiratórias.

Para evitar o contrabando e assegurar as receitas 
que podiam advir da atividade mineradora, a Coroa 
portuguesa, além de controlar o acesso às áreas de 
exploração da região, determinou o represamento 
das minas. Ninguém poderia sair dali sem passar pelas 
barreiras que controlavam o pagamento de impostos. 
Em 1713, estabeleceu-se a finta, pagamento fixo, pela 
Câmara Municipal, de 30 arrobas de ouro por ano. Em 
1725, criou-se o quinto, taxa que destinava à Coroa a 
quinta parte de todo o ouro extraído. Para controlar a 
cobrança do imposto, foram criadas as casas de fun-
dição, onde era fundido o ouro em barra e retirada a 
parte que cabia à Coroa. Em 1735, foi criado o impos-
to da capitação, em substituição às casas de fundição. 
Cada minerador deveria pagar 4,75 oitavas de ouro 
por escravizado maior de 12 anos que trabalhasse na 
atividade mineradora. Em 1750, o marquês de Pombal 
restabeleceu as casas de fundição, mas, dessa vez, de-

terminou um valor fixo para o quinto: 100 arrobas de 
ouro por ano. Quando não fosse completada a quantia 
estipulada em ouro, haveria a derrama, ou seja, toda 
a população da província deveria contribuir para que 
se completasse o total. Além desses impostos, eram 
cobrados, entre outros, tributos sobre a entrada de 
mercadorias na capitania, dízimos reais para a travessia 
de rios e direitos de pesagem sobre animais de carga.

Todas essas medidas procuravam conter o contraban-
do, que nunca cessou. Um exemplo conhecido é o golpe 
do santo do pau oco, em que figuras religiosas de ma-
deira serviam para esconder ouro em seu interior com o 
intuito de passar pela fiscalização sem pagar os impos-
tos à Coroa. A alta carga tributária e as várias medidas 
impetradas pela Coroa para exercer um rígido controle 
sobre a extração do ouro provocaram sucessivas revoltas 
populares na região, o que fez com que a relação entre a 
metrópole e a população das minas fosse sempre tensa.

Diferentemente do que ocorreu nos engenhos nor-
destinos, onde se constituíram sociedades eminentemen-
te rurais, na região das minas desenvolveu-se intensa vida 
urbana. As residências dos mineradores e dos negocian-
tes de ouro foram erguidas nas cidades. Em 1776, a capi-
tania tinha cerca de 320 mil habitantes, dos quais metade 
era formada por escravizados. Houve no local grande 
mestiçagem, pois, com a decadência de muitas minas, 
um número considerável de escravizados conseguiu a 
alforria. Nos anos 1880, já próximo da abolição, quase 
metade da população de origem africana era livre.

Nesse universo urbano imerso em riquezas que o 
ouro proporcionava, desenvolveu-se uma arquitetura 
colonial mais exuberante do que em outras regiões. Vila 
Rica tornou-se um centro de expressão da arte barroca. 
Destacou-se, nessa corrente artística, o mestre Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que produziu inúmeras 
obras com teor sacro. Na literatura, fizeram-se notar os 
poetas da escola literária árcade Tomás Antônio Gon-
zaga e Cláudio Manuel da Costa, que acabaram se 
envolvendo no movimento da Inconfidência Mineira, 
ocorrido em 1789, motivado pelo desejo de obter a in-
dependência política de Minas Gerais. Nesse espaço de 
fervor cultural, foram divulgados os princípios do Ilu-
minismo francês de liberdade e igualdade, surgindo na 
capitania das Minas Gerais manifestações em defesa do 
fim do domínio metropolitano.

Mas, da mesma maneira que as cidades do ouro 
rapidamente se ergueram, também entraram em deca-
dência com o esgotamento das minas a partir da se-
gunda metade do século XVIII. A cidade de Vila Rica, 
atual Ouro Preto, tinha 20 mil habitantes em 1740, mas 
somente 7 mil em 1804, conforme revela o historiador 
Boris Fausto em sua obra História do Brasil (São Paulo: 
Edusp, 1999. p. 106). Além da exploração do ouro nas 
regiões, em 1731, a Coroa criou o Distrito Diamantino, 
única área de exploração legal de diamantes. Entre 1740 
e 1771, a exploração foi entregue a contratadores, ou 
seja, pagava-se determinada quantia ao governo portu-
guês pelo direito de explorar os diamantes. Após 1771, 
os portugueses passaram a explorar diretamente a re-
gião, e esse modelo se manteve até 1836.
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 �  Obra de autoria anônima, século XVIII, que representa a cidade 
de Vila Rica com o Palácio do Governo. Minas Gerais.

 �  Foto do Centro Histórico de Ouro Preto – Praça Tiradentes com 
Museu da Inconfidência. Construído entre 1785 e 1855. Minas 
Gerais, 2011.

 �  Obra de autor anônimo, século XVIII (17,5 cm × 22 cm), que 
representa o modo de minerar e retirar diamantes. Minas Gerais.

 �  Obra de autoria desconhecida, século XVIII (aquarela, sem 
dimensões informadas), que representa a extração do ouro no  
Rio das Velhas, Minas Gerais.

RELEITURA

Cartografia e o controle dos espaços
Leia o trecho abaixo e, em seguida, observe com atenção o mapa A terra Brasilis, produzido em 1519. Depois, 

responda às questões do Roteiro de trabalho.

A cartografia pode ser definida como a arte e o conjunto de técnicas utilizados para produzir mapas. Os mapas, por sua vez, 
são representações gráficas de certo espaço geográfico e, por isso, a cartografia muitas vezes é confundida com a geografia.

A elaboração de mapas é uma das artes mais antigas da humanidade. Ao longo da história da cartografia, podemos 
verificar o avanço de técnicas e tecnologias, pois são perceptíveis as mudanças no uso de diferentes recursos materiais 
e tecnológicos em sua produção, tanto no que diz respeito ao uso de instrumentos de medição como às transformações 
nos métodos de levantamento de dados.

O ato de cartografar os espaços permite conhecê-los e também dominá-los. A finalidade mais marcante em toda a 
história dos mapas, desde seu início, é estarem eles sempre voltados à prática, sobretudo a serviço do poder. Sempre 
registraram o que mais interessava a uma minoria, fato este que acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento deles.
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1. Ao analisar o mapa, quais diferenças você percebe entre o território representado e o que corresponde 

atualmente ao território brasileiro? 

2. Com base na análise do texto e do mapa, responda: O que teria justifi cado a produção desse mapa em 1519?

3. Quais tecnologias relacionadas à produção cartográfi ca você conhece na atualidade? 

4. Como os recursos utilizados hoje em  dia para o monitoramento do espaço, como imagens de satélite, rada-
res, drones,  contribuem para a dominação dos territórios? Converse com os colegas e, juntos, identifi quem 
pontos positivos e negativos que decorrem desse uso.

/0#1)2334354#1)627082#
AMADO, Janaína. O Brasil no Império Português. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. (Descobrindo 
o Brasil).
Um panorama do Brasil entre as possessões portuguesas, em um processo que antecede o 
que hoje chamamos globalização, e uma reflexão sobre a herança do período colonial para o 
Brasil contemporâneo.

 ; FIGUEIREDO, Luiz Carlos. Colombo e a América: quinhentos anos depois. São 
Paulo: Atual, 1991. (História Geral em Documento).
O livro parte de documentos de época para traçar um panorama da conquista da América. 
Estabelecendo um diálogo com questões atuais, mostra como o debate sobre o tema ainda é 
um debate em aberto, no qual normalmente a visão eurocentrista é valorizada.
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MARTINELLI, M. Mapas da geografia e cartografia temática. 6.ed. São Paulo: Contexto, 2016.  p. 7-8.
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ENEM
1. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido esca-

par de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação; tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente 
podem aí ocorrer que seria coisa pavorosa àqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem 
empreender suas viagens.

J. P. T. Histoire de plusieurs voyages aventureux. 1600. In: DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente: 1300-1800. 
São Paulo: Cia. das Letras, 2009 (adaptado).

Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de
a. gosto pela aventura.
b. fascínio pelo fantástico.
c. temor do desconhecido.

d. interesse pela natureza.
e. purgação dos pecados.

2. Mas uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Veragua [Panamá] maiores indícios 
de  ouro nos dois primeiros dias do que na Hispaniola em quatro anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas 
nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem podem mandar extrair à vontade.

Carta de Colombo aos reis da Espanha, julho de 1503. Apud AMADO, J.; FIGUEIREDO, L. C. 
Colombo e a América: quinhentos anos depois. São Paulo: Atual, 1991 (adaptado).

O documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do 
século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na
a. expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico.
b. promoção das guerras justas para conquistar o território.
c. imposição da catequese para explorar o trabalho africano.
d. opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico.
e. fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas.

3. De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, 
porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não 
pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de 
muito bons ares [...].

Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente.

Carta de Pero Vaz de Caminha. In: MARQUES, A.; BERUTTI, F.; FARIA, R. História moderna através de textos. São Paulo: Contexto, 2001.

A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o 
relato enfatiza o seguinte objetivo:
a. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos.
b. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa.
c. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente.
d. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia.
e. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho.
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DESCOBRIMENTO do Brasil. Direção de Humberto Mauro. Brasil, 1937. (62 min).
A carta de Pero Vaz de Caminha serve como pano de fundo para a narrativa da viagem de Pe-
dro Álvares Cabral, do Tejo ao Brasil, culminando com a realização da primeira missa no Novo 
Mundo.

DESMUNDO. Direção de Alain Fresnot. Brasil, 2003. (100 min).
Por volta de 1570 chegam ao Brasil algumas órfãs vindas de Portugal para desposar os pri-
meiros colonizadores. O filme mostra o cotidiano na colônia, a convivência com os índios e a 
relação que esses colonizadores estabelecem com as mulheres.
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 �  Um funcionário a passeio com sua família, de Jean-Baptiste Debret, 1831 (litografia sobre papel, 21,7 × 34,2 cm).  
Esta imagem integra a obra Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, de autoria de Debret e publicada entre 1834 e 1839. 
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 Veremos neste capítulo como diferentes sociedades, em diversas épocas, 
conceberam a escravidão; também vamos refletir a respeito das consequências 
 dela para o tempo em que vivemos.  Temos de nos perguntar : A escravidão  é algo 
do passado?  Ou ainda se faz presente em nossa sociedade? O que significa ser 
escravo  atualmente? Para começar essa conversa, vamos conhecer o relato de 
trabalhadores  de uma fazenda que, no Brasil contemporâneo, viviam em condi-
ções análogas  às da escravidão. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Observe esta obra do pintor francês  Jean-Baptiste Debret , que esteve no Brasil na primeira metade 
do século XIX. O que ela informa sobre a escravidão no Brasil? Você diria que alguns elementos 
presentes nesta imagem  persistem em nossa sociedade? Quais? Que heranças ainda  temos da 

escravidão?
A escravidão legalizada foi praticada por mais de três séculos, desde o Brasil colonial até fins do período 

imperial. Mas foi também   uma espécie de relação de trabalho, em diferentes épocas, embora com muitas 
diferenças  em relação ao modo e  aos motivos pelos quais seres humanos foram escravizados. 

Na Antiguidade, por exemplo, um homem poderia ser escravo, ou seja, ser propriedade de  alguém, sem 
 que isso o impedisse de exercer outra profissão. Isso porque, naquela sociedade, o uso de pessoas escravizadas 
 em postos de trabalho concedia mais tempo aos homens livres para participar de debates e  decisões políticas, 
filosofar e praticar atividades artísticas. No Brasil, até 1888, isso não ocorreria: jamais um escravizado poderia 
ocupar um cargo destinado a homens considerados “brancos”, de origem europeia.
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NARRATIVAS

Leia os depoimentos a seguir , de trabalhadores que foram resgatados da fazenda Brasil Verde, no Pará, em 
2000. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

O trabalho escravo na fazenda Brasil Verde
 Depoimento de Francisco de Chagas Bastos

A rotina de todos os dias começava às 4h, quando os fiscais jogavam luzes dos faróis dos carros dentro do bar-
racão para acordar os trabalhadores. Se o café demorasse para sair, tomavam na caminhada – um eufemismo para 
um percurso de cerca de 20 quilômetros a pé. No estilo capitão do mato, um fiscal andava à frente e o outro atrás, 
montados em mulas ou cavalos. O mato não era baixo como “Meladinho” tinha prometido. “Um juquirão alto, serviço 
para trator ou motosserra fazer. Mas a gente fazia com as mãos”, diz Francisco.

Parte do roço era dentro d’água, cortando o mato que impedia a passagem do gado. Por volta das 9h, um re-
tornava ao barracão em busca das marmitas. Quase quatro horas depois, chegava com as quentinhas, frias, numa 
mistura de arroz e mandioca e carcaça de carne, sem tempero. Comiam “no tempo” – a céu aberto e, quando era o 
caso, embaixo de chuva – no máximo em meia hora. “Comida que nem porco no Piauí come”, diz Marcos. Para matar 
a sede, água quente e suja. Às 18h, molhados – de suor, do trabalho dentro d’água ou da chuva –, voltaram a pé e 
escoltados para o barraco. Um dos trabalhadores fez a conta de quanto ganhariam por dia: R$ 0,75.

REPÓRTER Brasil.  Fazenda Brasil Verde – histórias de um país que não superou o trabalho escravo. 
Disponível em:  https://reporterbrasil.org.br/brasilverde/depoimento_francisco_bastos.html. 

Acesso em: 20  maio 2020 .

 Depoimento de Luis Cincinato
 Desconfiei desde o começo. Viajamos de ônibus e de trem, sempre à noite. Imagino que era para ninguém ver. Ia 

olhando para o “Meladinho” e pensando:  “Eu fui vendido ”. Ele olhava para nós, sorria, parecia que estava rindo da 
nossa cara. Na última vez que vi o “Meladinho”, ele estava colocando um maço de notas no bolso. Depois, falou que 
ia sair e voltava na sexta. Desapareceu.

A vida na (fazenda) Brasil Verde era sofrimento. A gente comia no tempo (a céu aberto). Quando chovia, dava me-
nos gosto ainda, ficava tudo aguado. A fome dói, por isso digo que a comida de lá não era muito ruim. Era mandioca 
misturada com arroz, era bem difícil ter carne de gado. Tinha noite que nem isso tinha. Com dois dias de trabalho, 
Fabiano concordou comigo. Nunca falei o que vivi naquela fazenda para nenhum dos meus filhos.

REPÓRTER Brasil. Fazenda Brasil Verde. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/brasilverde/depoimento_luis_cincinato.html. Acesso em: 27 jul. 2020.

 Depoimento de Carlos Ferreira Lopes 
Quando saía, deixava a roça plantada para a mulher, capinava e, depois, ela batalhava. O que a gente faz com as 

saudades? (Risos) Tinha que ficar com a gente mesmo. A hora que dá mais saudades é à noite. Você fica pensando 
se estão doentes, se têm comida. Incomoda tanto que a gente fica naquele desperdício de sono, e tem que mudar de 
pensamento para dormir.

Passei 12 anos no mundo até chegar à (fazenda) Brasil Verde. Lá a gente ficava nas mãos do capataz (fiscal). Ele 
fazia com a gente o que queria. Não podia sair de lá. Eles ameaçam:  “quem fugir vai chegar em casa com um braço 
só ”. Um cabra como eu, que dá produção no serviço... era para cuidar mais de mim. Sabe o que é acordar todo dia de 
madrugada e vestir uma roupa molhada para ir para o serviço? As botas molhadas... Era serviço ruim, comida ruim. 
Então não é escravo? É escravo, sim. 

REPÓRTER Brasil. Fazenda Brasil Verde. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/brasilverde/depoimento_carlos_ferreira.html. 
Acesso em: 27 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho

1.  Com base nos depoimentos lidos,  responda: Por que  essas pessoas poderiam ser consideradas escravas?

2. Essa  forma de escravidão teria alguma semelhança com  a praticada no passado brasileiro?

3. Você conhece algum outro caso de escravidão na sociedade atual? Pesquise e prepare uma apresentação 
para os colegas. 
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• Início do tráfico de africanos  
escravizados e escravização indígena 
na América. Início da produção de 
açúcar em unidades monocultoras 
com trabalho escravo sobretudo na 
região Nordeste.

• Destruição do Quilombo de Palmares.

• Descoberta de ouro na região de Minas 
Gerais, dando impulso à exploração 
do minério. Ampliação 
do tráfico de africanos escravizados
para abastecer a produção de ouro. 

• Metade da população da capitania de Minas 
Gerais, que totalizava 320 mil pessoas, 
era formada por africanos escravizados.

• 1793: Abolição da escravatura nas 
colônias francesas.

• Rebelião escrava no Haiti sob o 
comando de Toussaint L'Ouverture, 
com o extermínio de grande parte da 
população de origem europeia.

• Código Penal define como condição análoga 
à de escravo: trabalho forçado, servidão por 
dívida, condições degradantes de trabalho 
ou jornada exaustiva. Lançamento do 
Primeiro Plano Nacional para Erradicação 
do Trabalho Escravo.

• Na fazenda Brasil Verde, no Pará, 82
trabalhadores que viviam em condição 
de trabalho escravo foram resgatados.

A ESCRAVIDÃO NAS AMÉRICAS

• Acordo antitráfico com a Inglaterra.
• O tráfico de escravizados passa a 
funcionar ilegalmente no Brasil.

• Lei Eusébio de Queirós. Abolição definitiva 
do tráfico de escravizados no Brasil.

• Fim da Guerra de Secessão nos Estados 
Unidos e libertação das populações 
escravizadas.

• Lei do Ventre Livre.
Os escravizados nascidos a partir da data 
de promulgação da lei seriam livres. 
Entretanto, os senhores ainda poderiam 
utilizar os serviços deles até os 21 anos. • Lei dos Sexagenários: libertação dos 

escravizados maiores de 60 anos; homens 
com menos de 65 anos deveriam prestar 
mais três anos de serviço ao seu senhor.

• Lei Áurea: abolição da escravatura 
no Brasil. A escravidão torna-se 
ilegal.

• A Coroa inglesa proíbe que suas 
colônias realizem o tráfico de 
populações escravizadas.

1776

1807

1831

1850

2003

2000

1888

1865

1871

1791-
1794

Última 
década do
século XVII

1694

Primeira 
metade do
século XV

1885
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• Início do tráfico de africanos  
escravizados e escravização indígena 
na América. Início da produção de 
açúcar em unidades monocultoras 
com trabalho escravo sobretudo na 
região Nordeste.

• Destruição do Quilombo de Palmares.

• Descoberta de ouro na região de Minas 
Gerais, dando impulso à exploração 
do minério. Ampliação 
do tráfico de africanos escravizados
para abastecer a produção de ouro. 

• Metade da população da capitania de Minas 
Gerais, que totalizava 320 mil pessoas, 
era formada por africanos escravizados.

• 1793: Abolição da escravatura nas 
colônias francesas.

• Rebelião escrava no Haiti sob o 
comando de Toussaint L'Ouverture, 
com o extermínio de grande parte da 
população de origem europeia.

• Código Penal define como condição análoga 
à de escravo: trabalho forçado, servidão por 
dívida, condições degradantes de trabalho 
ou jornada exaustiva. Lançamento do 
Primeiro Plano Nacional para Erradicação 
do Trabalho Escravo.

• Na fazenda Brasil Verde, no Pará, 82
trabalhadores que viviam em condição 
de trabalho escravo foram resgatados.

A ESCRAVIDÃO NAS AMÉRICAS

• Acordo antitráfico com a Inglaterra.
• O tráfico de escravizados passa a 
funcionar ilegalmente no Brasil.

• Lei Eusébio de Queirós. Abolição definitiva 
do tráfico de escravizados no Brasil.

• Fim da Guerra de Secessão nos Estados 
Unidos e libertação das populações 
escravizadas.

• Lei do Ventre Livre.
Os escravizados nascidos a partir da data 
de promulgação da lei seriam livres. 
Entretanto, os senhores ainda poderiam 
utilizar os serviços deles até os 21 anos. • Lei dos Sexagenários: libertação dos 

escravizados maiores de 60 anos; homens 
com menos de 65 anos deveriam prestar 
mais três anos de serviço ao seu senhor.

• Lei Áurea: abolição da escravatura 
no Brasil. A escravidão torna-se 
ilegal.

• A Coroa inglesa proíbe que suas 
colônias realizem o tráfico de 
populações escravizadas.
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�  A libertação dos escravos, ilustração de Angelo Agostini 
para Revista Ilustrada, 1888.

�  Trabalhadores resgatados na fazenda Brasil Verde (PA), 2018.
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  A ESCRAVIDÃO AO LONGO  DA HISTÓRIA
A escravidão entre os seres humanos é quase tão antiga quanto a vida em sociedade; existe, portanto, há mi-

lhares de anos. No Código de  Hamurabi, escrito  pelo rei Hamurabi da Babilônia por volta do século XVIII a.C.,  são 
registradas as primeiras leis escritas que se conhecem com relação à escravidão. Em um de seus artigos, lê-se: “Se 
um escravo diz a seu senhor: ‘Tu não és meu senhor’, seu senhor o convencerá de ser seu escravo e lhe cortará a 
orelha”.

Formas de escravidão foram praticadas em várias sociedades da Antiguidade: no Egito antigo, no Império Assí-
rio, na Mesopotâmia, na Grécia e na Roma antigas.

Em Atenas,  na Grécia, a maior parte dos trabalhadores das minas  eram escravos. Eles trabalhavam na extração 
 da prata e na confecção de moedas. Estima-se a presença de 40 mil pessoas escravizadas nas minas de Láurion 
no auge de seu funcionamento (veja  a localização no mapa acima). Também eram utilizados escravos na produção 
agrícola, na manufatura de produtos e nas atividades bancárias, entre  outros exemplos.

Os escravizados atenienses eram,   na maioria, estrangeiros capturados na Ásia Menor, na Trácia ou em outras 
regiões. Durante as guerras entre esses vários povos, os derrotados eram vendidos a traficantes e, então, postos 
à venda como escravos. Uma vez nessa condição,  eram considerados pessoas sem nenhum direito legal, ou seja, 
propriedade  dos donos, que podiam fazer com eles o que quisessem. Apesar disso, havia  diferenças entre os escra-
vizados que prestavam  os diversos serviços:  escravizados públicos que trabalhavam na força policial de arqueiros da 
cidade ou  que trabalhavam como artesãos especializados tinham mais privilégios,  havendo 
a possibilidade de, um dia,  comprarem sua liberdade, ainda que essa prática não fosse co-
mum na Grécia antiga. Os cativos domésticos gozavam de melhores condições de vida que 
os do campo ou das minas, os quais, conforme o filósofo Plutarco  afirmou, no século I d.C., 
em sua maioria “são acorrentados e morrem cedo ou tarde nessas cavernas subterrâneas 
onde o ar é sempre malsão”.

Na verdade, em Atenas, qualquer trabalho poderia ser realizado por um escravizado, ou seja, não havia funções 
específicas destinadas aos cativos. O que os fazia estar em tal condição era o fato de  serem propriedade de alguém 
e não trabalhar para si mesmos, e sim para outra pessoa. A existência da escravidão garantia aos homens livres o 
tempo necessário para exercer a democracia no período em que ela vigorou : eles podiam comparecer às assem-
bleias e a debates políticos, além de se dedicar também à filosofia, às artes etc. A escravidão, enfim, proporcionou 

GRÉCIA ANTIGA

Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 86.
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aos homens livres um ócio criativo. Estima-se que até um terço da 
população de Atenas era escrava durante o Período Clássico.

Já em Esparta , outra cidade grega, existiu um sistema de servi-
dão n o qual  as populações conquistadas eram submetidas ao trabalho 
forçado para o Estado.  Tratava-se dos hilotas, que, diferentemente 
dos escravizados atenienses,  podiam constituir um núcleo familiar  em 
terras que teriam pertencido a seus ancestrais. Enquanto o escravo 
(ateniense) se tornava propriedade do outro, o servo  (espartano) via-se 
obrigado a prestar serviços a um outro, sem necessariamente ser  sua 
propriedade. Sobre os hilotas de Esparta, o historiador  Finley explica:

[...] não eram homens livres, mas também não eram propriedade de 
espartanos individuais. Não eram comprados nem vendidos, não podiam 
ser libertados (exceto pelo Estado). [...]

FINLEY, M. I. A economia antiga. Lisboa: Afrontamento, 1980. p. 8.

 Em Atenas,  assim como na Roma antiga, um escravizado  poderia 
ser pobre ou rico. Na sociedade contemporânea, a riqueza e a pobreza 
separam as classes sociais, o que não ocorria  na Antiguidade. A dife-
rença entre  as pessoas daquela época estava marcada pelo estamen-
to, ou seja, um homem livre sempre teria direitos diferentes dos de um 
cativo por sua condição de nascimento. Um escravo em Roma poderia converter-se em homem livre, enriquecer e 
tornar-se cidadão; contudo, jamais poderia se candidatar a certos cargos públicos. A sociedade romana era muito 
menos estamental que a ateniense, permitindo que houvesse grande número de libertos; estes, em alguns casos, 
transformaram-se em figuras de reconhecido destaque, aproximando-se da categoria das pessoas nascidas livres.

A população romana livre e rica também cultivava o ócio, desprezando todo tipo de trabalho manual, conside-
rado degradante. A mais importante atividade econômica da Roma antiga era a produção agrícola, que concentra-
va a massa de trabalhadores escravizados – os filhos de mães escravizadas e os prisioneiros de guerra. O historiador 
britânico Peter  Brunt relata que, “em uma campanha levada a efeito em 167 a.C., consta que os romanos fizeram 
50 mil escravos no Epiro” (BRUNT, P. A. Trabalho e escravidão. In: BALSDON , J. P. V. D. ( org.). O mundo romano. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1968. p. 174).

Os cativos romanos trabalhavam na agricultura e  também nas minas. Além disso, havia os que desempenhavam 
várias outras funções, como artesãos, secretários, médicos, agentes bancários e ourives.  Tal como em Atenas,  eram 
uma propriedade, um instrumento falante de trabalho.

Entretanto,  em Roma, durante a Antiguidade, várias leis alteraram as relações entre senhor e escravo: 

• O proprietário de escravos foi obrigado, por exemplo, a mantê-los alimentados e vestidos adequadamente. 

• A partir do século I, tornou-se proibido castigar o cativo até a morte, e seu senhor era julgado por assassinato 
 caso isso ocorresse. 

• O proprietário poderia permitir que o escravo usufruísse  uma propriedade do 
senhor para obter algum ganho com seu trabalho, como recompensa pelos ser-
viços prestados ; essa concessão denominava-se peculium. 

• Muitos proprietários registravam em  testamento a libertação de seus escravos.

Um dos objetivos das concessões e da legislação que limitava a exploração do 
escravo era evitar rebeliões, como  a ocorrida nos anos 70 a.C., sob a liderança de 
Espártaco, quando  os escravos  enfrentaram o Exército romano impondo-lhe severa 
derrota ; ou a da Sicília,  entre 134 a.C. e 132 a.C.  Outra forma de resistência à escra-
vidão era o assassinatos  dos senhores .

Entretanto, a partir do século III, com  a crise do Império Romano, houve um de-
clínio da escravatura, que começou a ceder lugar para o colonato. Com as primei-
ras invasões bárbaras, aumentou-se o efetivo do Exército. Além disso, cresceram as 
despesas militares e a carga de impostos sobre os proprietários, em um contexto de estagnação econômica . Por 
conta dessa situação, muitos camponeses livres tornaram-se incapazes de levar adiante seus negócios,  tendo em 
vista a pesada carga de impostos e a retração da economia.  Recorreram então aos grandes proprietários  de terras 
em busca de proteção econômica e militar ( neste último caso, contra os bárbaros). O custo dessa proteção era 
o trabalho nas terras desses senhores , e a consequência foi a transformação dos camponeses livres  em colonos. 
Assim, reduziu-se a demanda por novos cativos. Apesar disso, a escravidão romana persistiu até a decadência do 
período imperial; essa forma de trabalho na agricultura e nas funções urbanas persistiu ao longo do século V e 
mesmo depois.

� Vaso grego do século V a.C. que representa 
mulheres escravizadas carregando jarras com 
água. Os escravos eram marcados com um 
sinal nos braços e no pescoço, para indicar sua 
condição e também sua origem estrangeira.
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Peculium:
nesse sistema, muitos escravos 
desenvolviam atividades 
econômicas (comércio, 
manufaturas) e, com os lucros 
auferidos, compravam sua 
liberdade. Chamada de 
manumissão ( alforria 
legal de um escravo), essa 
liberdade também podia ser 
concedida como recompensa 
por serviços prestados. 



88 CAPÍTULO 4

O colono de fins do Império Romano pode ser considerado 
o embrião do servo da Europa medieval, que se definia pe-
las relações pessoais de direitos e obrigações com seu senhor. 
Com a afirmação do feudalismo na Europa da Idade Média, 
a servidão tornou-se a forma predominante de organização do 
trabalho. Camponeses recebiam uma porção de terra na qual 
poderiam produzir o suficiente para a subsistência da família, 
além de algum excedente. Em troca da terra e da proteção do 
senhor, deveriam cumprir certas obrigações, como a corveia 
(trabalho gratuito no cultivo das terras senhoriais por, pelo me-
nos, três dias da semana). Além disso, em diferentes épocas, 
alguns tributos foram cobrados, como a mão-morta, a talha 
e as banalidades. A primeira era cobrada para que o filho de 
um camponês tivesse o direito de herdar a terra do pai falecido. 
A talha referia-se a uma taxa paga sobre parte da produção 
obtida no manso servil, ou seja, nas terras destinadas à subsis-
tência da família camponesa. As banalidades eram taxas rela-
cionadas ao uso do moinho, dos fornos e dos instrumentos ou 
das instalações do senhor.

 �  Detalhe de mosaico 
que mostra escravizado 
providenciando banquete 
para seus senhores, datado 
de cerca de 180 a 190 
(mosaico, 2,40 × 2,50 m). 
Atualmente, esse fragmento 
está no Museu do Louvre, 
em Paris, França.
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LER DOCUMENTOS
Leia os textos a seguir. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

A função do escravo para o pensador grego Aristóteles (384-322 a.C.)
Aquele que, por natureza, não pertence a si mesmo, senão a outro, sendo homem, esse é naturalmente escravo; 

é coisa de outro, aquele homem que, a despeito da sua condição de homem, é uma propriedade e uma propriedade 
sendo, de outra, apenas instrumento de ação, bem distinta do proprietário.

ARISTÓTELES. Política, Livro 1, 4, 1253b, 25 ss.

Lei de Gortina (cerca de 480-460 a.C.), Creta (trecho selecionado)

[...]

Se um homem morre, que sua casa, na cidade, e tudo que se encontra nas suas casas, com exceção dos lugares 
onde reside um escravo que, normalmente, vive no campo, e, ainda, o pequeno e grande gado que não seja de um 
escravo, será dos filhos. [...]

FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Antiguidade clássica: a História e a cultura a partir dos documentos.  
Campinas: Ed. da Unicamp, 1995. p. 57.

O castigo aos escravos para o jurista romano Gaio, século II d.C.
Os escravos devem ser submetidos ao poder de seus amos. Esta espécie de domínio já é consagrada no direito dos 

povos; pois podemos observar que, de um modo geral, em todos os povos, o amo tem sobre os escravos poder de vida 
e morte, e tudo aquilo que se adquire por intermédio do escravo pertence ao amo. Mas, hoje em dia, não é permitido 
nem aos cidadãos romanos, nem a nenhum dos que se acham sob o império do povo romano, castigar excessivamente 
e sem motivo os escravos. Pois, em virtude de uma constituição do imperador Antonino, aquele que matar sem motivo 
seu próprio escravo é passível de sanção, da mesma forma que aquele que mata o escravo de outrem. Mesmo um 
rigor demasiado severo dos amos é reprimido por uma constituição do mesmo príncipe. [...]

GAIO. Instituições, 1, 52/3. In: PINSKY, Jaime. 100 textos de História antiga. São Paulo: Contexto, 1988. p. 15.

 Roteiro de trabalho

1. Que características da escravidão na Antiguidade estão presentes nos documentos lidos? 

2. O que distinguia um escravo de uma pessoa livre?

3. Você considera que a forma de escravidão retratada nos textos é diferente da que ocorria no Brasil colonial 
e também da que se verifica no presente, conforme você pôde observar no caso da fazenda Brasil Verde e 
em outros que pesquisou?
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 A escravidão na América
Na Idade Moderna, no contexto da expansão marítima europeia, surgiu uma nova forma de escravidão: popu-

lações africanas foram escravizadas para a exploração de riquezas coloniais.
As populações africanas passaram a alimentar o que ficou conhecido como tráfico negreiro – o comércio de 

mulheres e homens africanos capturados e vendidos como escravos. Inicialmente eles eram vendidos na Europa, 
mas, a partir do século XVI, passaram a ser comercializados também na América. Sob o comando das Coroas eu-
ropeias, no caso da colônia portuguesa, pode-se afirmar que esse negócio foi tão ou mais rentável do que a eco-
nomia açucareira. Na verdade, uma atividade ligava-se à outra, pois Portugal obtinha lucros com a venda do açúcar 
na Europa e com a venda, para os senhores de engenho da colônia, de populações escravizadas obtidas na África. 

O tráfico de escravizados já era realizado na África antes de os portugueses iniciarem seu processo de conquis-
ta, no século XV. A escravidão que havia no continente africano, no entanto, não tinha as mesmas características 
e proporções da que foi organizada pelos europeus. Os historiadores Mary Del Priore e Renato Pinto Venâncio 
explicam:

A fragmentação do poder político é uma das chaves para compreendermos o sucesso dos europeus na África Atlân-
tica. Com muita frequência, os escravos eram prisioneiros de guerras entre estados e reinos rivais. Mas isso não é tudo. 
Uma questão delicada, que divide os pesquisadores, é aquela referente à existência da escravidão no período pré-colonial. 
Não há como negar a realidade dessa instituição bem antes do desembarque dos europeus.

[...] Na antiga África Atlântica, a escravidão era doméstica ou, para utilizarmos um termo mais técnico, “de linhagem” 
ou “de parentesco”. Tal definição implica reconhecer que o trabalho cativo, nessas paragens, somente após a chegada de 
colonos europeus se tornou comercial [...]. O tráfico internacional de escravos se apropriará dessa tradição e transformará 
a África Atlântica em fornecedora de braços para lavouras e minas localizadas no outro lado do oceano. O restante do 
continente teve pouquíssima importância nas engrenagens do comércio de almas para o Novo Mundo. Moçambique e 
Madagáscar, responsáveis por 10% do total de escravos traficados, tiveram 2/3 deles destinados ao mercado muçulmano.

A eficácia e abrangência do tráfico não seria alcançada se não houvesse cumplicidade das sociedades africanas. De fato, 
a escravidão, nessas regiões, não era somente o destino dos prisioneiros de guerra, como também dos endividados, dos cri-
minosos, dos filhos ilegítimos e das mulheres adúlteras ou acusadas de bruxaria. Tais cativos, por sua vez, eram integrados 
ao grupo familiar senhorial, em condição subordinada, 
e, ao cabo de uma ou de algumas gerações, passavam 
à condição de livres. Assim, um homem podia ampliar 
o número de esposas – consequentemente de traba-
lhadoras agrícolas – via compra de escravas. O filho 
nascido dessa união perdia a condição de cativo e era 
incorporado à linhagem paterna.

[...] Adquirir cativos era uma forma de ampliar a 
mão de obra familiar. Como senhores e cativos parti-
lhavam a mesma cultura – e a mesma cor de pele –, 
era intensa a mobilidade e a integração ao novo gru-
po familiar. Isso, porém, não significava ausência de 
perversidades nesse sistema. Costa e Silva alerta para 
um tipo especial de escravo, os eunucos, frequentes 
na administração dos palácios e haréns de Oió, lfé 
e Daomé, assim como no exército de Songai. Tendo 
em vista as precárias técnicas da época, a castração 
implicava a morte de, no mínimo, 80% dos que a ela 
eram submetidos. Além de desumano, ao eunuco era 
impossível constituir laços familiares, condição funda-
mental para se integrar numa linhagem.

DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais:  
uma introdução à história da África Atlântica. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2004. p. 36-39.
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Com base em: ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: 
principais rotas angolanas de trato terrestre no século XVII. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000.



90 CAPÍTULO 4

LER TABELAS E GRÁFICOS
Observe as tabelas e o gráfico a seguir, sobre aspectos importantes do comércio de escravizados na América. 

Depois, reúna-se com os colegas para, em grupo, responder às questões do Roteiro de trabalho. 
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Estimativa do número de africanos desembarcados em cada região (em milhares de indivíduos)

Período Europa
Ilhas 

atlânticas
São 

Tomé
América 

espanhola
Brasil

Antilhas 
britânicas

Antilhas 
francesas

Antilhas 
holandesas

1451-1475 12,5 2,5
1476-1500 12,5 5 1
1501-1525 12,5 5 25
1526-1550 4,5 5 18,8 12,5
1551-1575 2,5 5 18,8 25 10
1576-1600 1,3 2,2 12,5 37,5 40
1601-1625 0,3 12,5 75 150
1626-1650 0,3 6,3 52,5 50 20,7 2,5
1651-1675 0,3 2,7 62,5 185 69,2 28,8 20
1676-1700 0,3 2,4 102,5 175 173,8 124,5 20
1701-1720 90,4 292,7 160,1 166,1 120
1721-1740 90,4 312,4 198,7 191,1 80
1741-1760 90,4 354,5 267,4 297,8 80
1761-1780 121,9 325,9 335,3 335,8 100
1781-1790 42,2 181,2 100,2 357,8 12,3
1791-1800 77,4 233,6 194,3 82,6 5,3
1801-1810 85,7 241,3 105,4 17,0 0
1811-1820 177,8 327,7 0,0 18,8 0
1821-1830 103,5 431,4 0,4 57,9 0,1
1831-1840 207,0 334,3 10,2 0,6 0
1841-1850 54,6 378,4 0 0 0
1851-1860 122 6,4 0 12,5 0
1861-1870 31,6 0 0 5,9 0
Total geral 47,0 24,7 100 1 662,4 4 029,8 1 635,7 1 699,7 437,7

Com base em: ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 43.
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(1) Diferença percentual entre o preço de homens e 
mulheres. FLORENTINO, Manolo. Em costas negras.  

São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 220.

Estimativa do número de africanos desembarcados em cada região (em milhares de indivíduos)

Período Europa
Ilhas 

atlânticas
São 

Tomé
América 

espanhola
Brasil

Antilhas 
britânicas

Antilhas 
francesas

Antilhas 
holandesas

1451-1475 12,5 2,5
1476-1500 12,5 5 1
1501-1525 12,5 5 25
1526-1550 4,5 5 18,8 12,5
1551-1575 2,5 5 18,8 25 10
1576-1600 1,3 2,2 12,5 37,5 40
1601-1625 0,3 12,5 75 150
1626-1650 0,3 6,3 52,5 50 20,7 2,5
1651-1675 0,3 2,7 62,5 185 69,2 28,8 20
1676-1700 0,3 2,4 102,5 175 173,8 124,5 20
1701-1720 90,4 292,7 160,1 166,1 120
1721-1740 90,4 312,4 198,7 191,1 80
1741-1760 90,4 354,5 267,4 297,8 80
1761-1780 121,9 325,9 335,3 335,8 100
1781-1790 42,2 181,2 100,2 357,8 12,3
1791-1800 77,4 233,6 194,3 82,6 5,3
1801-1810 85,7 241,3 105,4 17,0 0
1811-1820 177,8 327,7 0,0 18,8 0
1821-1830 103,5 431,4 0,4 57,9 0,1
1831-1840 207,0 334,3 10,2 0,6 0
1841-1850 54,6 378,4 0 0 0
1851-1860 122 6,4 0 12,5 0
1861-1870 31,6 0 0 5,9 0
Total geral 47,0 24,7 100 1 662,4 4 029,8 1 635,7 1 699,7 437,7

Estimativa do número de africanos desembarcados em cada região 
(em milhares de indivíduos)

Período
Antilhas  

dinamarquesas
América  

britânica e EUA
Total

Chegadas 
anuais

1451-1475 15 0,6
1476-1500 18,5 0,7
1501-1525 42,5 1,7
1526-1550 43,8 1,8
1551-1575 61,3 2,5
1576-1600 93,8 3,8
1601-1625 237,8 9,6
1626-1650 132,3 5,3
1651-1675 368,5 14,7
1676-1700 4,0 602,5 24,1
1701-1720 6,0 19,8 855,1 42,8
1721-1740 3,3 50,4 926,3 46,3
1741-1760 6,7 100,4 1 197,2 59,9
1761-1780 5 85,8 1 309,7 65,5
1781-1790 4,6 55,8 754,1 75,4
1791-1800 14,5 79,0 686,7 68,7
1801-1810 3,3 156,3 609 60,9
1811-1820 0 10 534,3 53,4
1821-1830 0 2,0 595,3 59,5
1831-1840 0 0 552,1 55,2
1841-1850 0 0 433 43,3
1851-1860 0 0,3 141,2 14,1
1861-1870 0 0 37,5 3,8
Total geral 47,4 559,8 1 0247,5 34,2

Preço em mil-réis do escravo  
africano adulto (de 12 a 55 anos),  

por sexo, no meio rural do  
Rio de Janeiro (1790-1830)

Anos Homens Mulheres (1)

1790-2 71 63 11,3

1795-7 77 67 13,0

1800-2 91 79 13,2

1805-7 93 85 8,6

1810-2 111 83 25,2

1815-7 99 85 14,1

1820-2 141 126 10,6

1825-7 153 139 9,2

1830 365 333 8,8

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 69.

 Roteiro de trabalho

1. Registrem no caderno os números que se destacam nas linhas e nas colunas das tabelas. Por exemplo: ob-
servamos na coluna da América espanhola que, entre 1831 e 1840, ocorreu o maior número de desembar-
ques de africanos escravizados, e não há registro disso antes de 1526. Destaque pelo menos outros cinco 
indicadores. De acordo com as tabelas e o gráfico, em que períodos e regiões o tráfico de escravizados foi 
mais intenso?

2. No caso brasileiro, associem o comércio de africanos escravizados a algumas atividades econômicas predo-
minantes, principalmente àquelas voltadas à exportação.

3. Analisem a tabela de preço dos escravizados. O que poderia justificar a variação de preço no período indicado?

4. Que conclusões podemos tirar sobre a presença do tráfico de escravizados no Brasil quando comparado a 
outros lugares no mundo? 

De Agostini via Getty Images

 �  Mercado de escravizados no Rio de 
Janeiro ilustrado por Édouard Riou no 
periódico Journal of Geography, Travel 
and Costumes, vol. III, mar. 1865.
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Após o século XV, o tráfico humano, como já sabemos, assumiu proporções muito maiores. O Estado portu-
guês, a França, a Inglaterra e a Holanda instalaram feitorias e portos de abastecimento de escravizados na África, 
que proveriam seus mercados coloniais. Os espanhóis participaram indiretamente dessa atividade por meio de 
acordos denominados asientos – eles recebiam cativos desses Estados europeus para abastecer suas colônias.

Os traficantes da Europa compravam os cativos de mercadores africanos, que por sua vez comercializavam pri-
sioneiros de guerra e inimigos capturados. Os europeus faziam também o escambo de mercadorias, como fumo, 
armamento, miçangas e aguardente, em troca de africanos capturados. Comunidades inteiras dedicaram-se ao rapto 
de seres humanos que seriam entregues a mercadores especializados em negociar com os europeus na costa africana.

Os europeus estimularam guerras e rivalidades entre os povos africanos, desagregando assim as sociedades e 
facilitando o comércio de cativos. Estima-se que mais de 10 milhões de africanos tenham sido escravizados entre 
os séculos XVI e XIX. Desse total, cerca de 4 milhões vieram para o Brasil, que se constituiu no maior comprador de 
populações escravizadas da América. Com os cativos adquiridos na África a preços irrisórios para os padrões econô-
micos da Europa e vendidos a alto preço na América aos colonizadores europeus, com a finalidade de incrementar 
a produção agrícola em ascensão, esse comércio tornou-se muito rentável – para alguns historiadores, foi o mais 
lucrativo negócio colonial.

Uma vez embarcados nos navios negreiros, conhecidos como tumbeiros, os escravizados, provenientes de 
diferentes regiões da África, eram tratados com violência. Mal alimentados, nus, castigados muitas vezes sem ne-
nhum motivo e expostos a ambientes propícios a todo tipo de doença, eram conduzidos para diversas localidades 
da América, onde eram leiloados como mercadorias que rendiam alto lucro.

No entanto, não foram somente os europeus que organizaram o tráfico de escravizados. O historiador Manolo 
Florentino conta que, no Brasil, entre os séculos XVIII e XIX, grupos especializados na captura de novos cativos par-
ticiparam diretamente desse negócio. Muitos traficantes do Rio de Janeiro investiam na compra de seres humanos e 
mantinham embarcações e mercadorias que seriam empregadas como moeda de troca na África, como aguardente, 
armas de fogo e tecidos. 

A escravidão indígena também alcançou grandes proporções na América. Sob o domínio espanhol, populações 
inteiras foram massacradas ou obrigadas a trabalhar nas minas para a extração de ouro, prata e pedras preciosas. Na 
colônia portuguesa, os indígenas foram escravizados, mas o interesse lusitano no desenvolvimento do tráfico teve 
como resultado a criação de leis que limitavam a escravidão indígena. Os jesuítas, que começaram a chegar ao Brasil 
em 1549, lutaram em prol da proibição da escravidão indígena, apesar de admitirem a escravidão africana. Aquela 
era legalmente aceita apenas quando os indígenas resistiam ao processo de evangelização ou ao colonizador. Havia 
ainda as expedições bandeirantes de apresamento, as bandeiras, que comercializavam cativos indígenas. Assim, ao 
longo do período colonial brasileiro, e mesmo depois, a escravização de indígenas continuou a ocorrer, embora não 
tivesse a mesma importância que a escravidão africana na constituição do sistema colonial.
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 � Mercado de negros, de Johann Moritz Rugendas, cerca de 1835 (litografia, 51,3 × 35,5 cm). 
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� Inspeção de negros novos desembarcados da África, de Paul Harro-Harring, 1840 (nanquim, aquarela e guache sobre papel, 20,1 × 32,4 cm).

PARE e PENSE

1. Analise de que modo Rugendas e Harro-Harring retrataram as fi guras escravizadas nessas duas obras. 

2. É possível concluir que os dois  artistas apresentam pontos de vista diferentes?  

  A ESCRAVIDÃO AFRICANA NO BRASIL
A escravidão africana persistiu na América portu-

guesa por mais de trezentos anos, desde pelo menos 
meados do século XVI até 1888, quando foi abolida. 
O tráfico havia sido interrompido em 1850, ao ser as-
sinada a Lei Eusébio de Queirós, que efetivamente 
pôs fim ao comércio intercontinental de africanos es-
cravizados. A longa duração dessa prática no Brasil dei-
xou marcas profundas, naquele momento e também 
posteriormente, uma vez que não se tratava apenas 
 de uma forma de organização do trabalho: ela afetou 
toda a estrutura da sociedade da época.

Com a escravidão, engendraram-se um sistema de 
preconceitos e uma sociedade bastante hierarquizada. De 
imediato, foram separadas funções destinadas  a pessoas 
brancas e aos escravizados. Os trabalhos manuais cabe-
riam a estes últimos, enquanto as primeiras realizariam o 
trabalho intelectual ou de supervisão. Dessa  maneira, um 
homem livre, mas pobre, preferiria viver na indigência a 
realizar um trabalho considerado “tarefa de escravo”. 

Surgiu, quase automaticamente, o preconceito pela 
cor, ou seja, mulheres e homens negros eram considera-
dos inferiores aos brancos. Entre os próprios escravizados 
havia diferenças com relação à posição que ocupavam na 
sociedade. Os escravizados do campo, também cha-
mados escravizados do eito, trabalhavam até 18 ho-

ras por dia em serviços pesados, dormiam em senzalas 
sem higiene  nem ventilação, alimentavam-se de modo 
precário, recebiam apenas uma muda de roupa por 
ano e praticamente não dispunham de atendimento 
médico. Para refrear os desobedientes e para manter a 
produção nas fazendas de açúcar, era comum o casti-
go físico (com chicote de madeira ou de couro, além de 
outros instrumentos) executado pelo feitor, uma espé-
cie de superior dos cativos. A expectativa de vida dos 
 escravizados  do eito costumava ser de 10 a 15 anos.

Já os  escravizados domésticos, por viverem no 
espaço da casa do fazendeiro, recebiam mais cuidados, 
vestiam-se e alimentavam-se melhor, e neles era deposita-
da maior confiança. As mulheres escravizadas tinham de 
fazer todo tipo de trabalho na casa da família senhorial, 
como cozinhar, lavar e passar  roupa, cuidar das crianças , 
entre outras tarefas. Muitas vezes, também deveriam es-
tar disponíveis sexualmente para seu dono.

Havia ainda os  escravizados de ganho, que presta-
vam serviços ao público em atividades diversas. Esse tipo 
de escravizado  podia ser um vendedor de aves, um bar-
beiro, um quitandeiro, uma ama de leite; o lucro de seu 
trabalho, entretanto, ficava com aquele que era seu pro-
prietário. Quem conseguisse juntar algum dinheiro com-
prava a própria alforria (liberdade).
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 �  Negros vendendo galinhas e peru, de Jean-Baptiste Debret, 1820-1830 (aquarela, 19 × 27 cm). Nessa imagem, também presente na  
obra Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, o artista francês retrata escravizados de ganho vendendo aves nas ruas do Rio de Janeiro. 
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 �  Uma senhora brasileira em seu lar, de Jean-Baptiste Debret, 1823 (litografia colorida, 16 × 22 cm). Essa obra está presente no livro Viagem 
pitoresca e histórica ao Brasil. Nela, observamos vários escravizados domésticos prestando serviços a uma senhora. A quantidade de 
escravizados que um homem branco possuía lhe conferia mais ou menos status.
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Assim, no topo da hierarquia da sociedade colo-
nial brasileira estavam os brancos proprietários e, na 
base, os escravizados do eito, que viviam nas piores 
condições possíveis.

Economicamente, não podemos afirmar que a escravi-
dão africana tenha existido em toda a América portugue-
sa. Ela foi mais intensa nas regiões em que a exploração 
de produtos coloniais por parte da metrópole ocorreu de 
maneira sistemática. Por esse motivo, foi acentuada na 
região Nordeste, com a economia açucareira; em Minas 
Gerais, com a mineração; e, no século XIX, depois da In-
dependência do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro e 
em Minas Gerais, com a cafeicultura. Enquanto o tráfico 
de populações africanas escravizadas existiu,  ele abaste-
ceu continuamente essas regiões produtoras, alimentan-
do o sistema colonial.

A  Independência do Brasil ocorreu em 1822, no con-
texto em que circulavam as ideias liberais europeias,  com 
a defesa da liberdade e da igualdade entre os seres huma-
nos. Apesar disso, a escravidão persistiu no país  durante o 
século XIX. O interesse dos proprietários na manutenção 
do sistema produtivo baseado no latifúndio, na monocul-
tura exportadora e no trabalho escravo prevaleceu sobre 
as ideias liberais de homens como José Bonifácio, que con-
denava publicamente a escravidão. Dizia ele:

[...] nós tiranizamos os escravos, e os reduzimos a 
brutos animais, e eles nos inoculam toda a sua imorali-
dade, e todos os seus vícios. [...] Não vos iludais, senho-
res, a propriedade foi sancionada para bem de todos, 

e qual é o bem que tira o escravo de perder todos os 
seus direitos naturais, e se tornar de pessoa a coisa [...]?

SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Representação à 
Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do 

Império do Brasil sobre a escravatura. 
In: DOLHNIKOFF, Miriam (org.). Projetos para o Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 53 e 60.

Nos anos 1840, a cafeicultura começou a ser desen-
volvida no Brasil, utilizando mais uma vez mão de obra es-
crava. Contudo, nesse período, intensificaram-se as pres-
sões externas pela supressão do tráfico de escravizados 
no Brasil. A Inglaterra, maior potência industrial da época, 
havia abolido o tráfico negreiro em suas colônias em 1807 , 
quando então começou a utilizar o trabalho assalariado 
em larga escala. Interessada na expansão dos mercados 
consumidores para seus produtos industriais, defendia o 
fim do comércio de africanos escravizados e a constituição 
de mercados de trabalho assalariado, ou seja, de consumi-
dores  dos produtos ingleses.

PARE e PENSE

1.  Como era a hierarquia social imposta entre 
os escravizados?

2. A hierarquia social brasileira, na época da 
escravidão, era determinada pela cor?

 A desagregação do sistema escravista
Em 1845, o Parlamento britânico aprovou a Bill Aber-

deen, lei que autorizava a captura de embarcações que 
carregassem africanos escravizados. Ao mesmo tempo, 
eram cada vez mais constantes, no Brasil, as fugas dos es-
cravizados e outras formas de resistência. Na opinião da 
elite nacional (sobretudo a  ligada à cafeicultura do Oeste 
paulista), era danoso para o país continuar alimentando  o 
sistema escravista, uma vez que os escravizados  poderiam 
tornar-se inimigos internos sempre prontos  para o ataque. 
Além disso, parte dessa elite  acreditava que a escravidão 
impedia o desenvolvimento econômico  e, por isso, passou 
a se posicionar favoravelmente ao trabalho livre dos imi-
grantes, que começou a ser utilizado em maior escala a 
partir dos anos 1880.

Nesse contexto, em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio 
de Queirós,  já citada. No entanto, faltava ainda resolver 
o problema dos cafeicultores do Sudeste, que utilizavam 
mão de obra escrava em suas fazendas. Até os anos 1870, 
 eles contaram com a transferência de cativos da região 
Nordeste para o Centro-Sul brasileiro,  no que foi deno-
minado tráfico interprovincial de escravizados. Depois 
disso, intensificou-se o processo imigratório de europeus 
para o Brasil, principalmente para as grandes lavouras de 
café na província de São Paulo. Só entre os anos 1880 
e 1930, cerca de 4 milhões de imigrantes (chamados de 
colonos) vieram para São Paulo. Grande parte deles foi 
trabalhar na agricultura com financiamento do governo 
para o pagamento dos custos de viagem e das primeiras 

despesas da família no país.  
O primeiro passo para a abolição da escravidão de ori-

gem africana no Brasil ocorreu em 1871 , com a aprovação 
da Lei do Ventre Livre.  Segundo essa lei, todos os filhos 
de escravizados nascidos a partir da data de sua aprova-
ção  seriam considerados livres. Todavia, o senhor poderia 
 se utilizar dos serviços dos libertos até que eles atingissem 
os 21 anos. Depois disso, deveria libertá-los. Havia tam-
bém a possibilidade de entregar os filhos dos escravizados 
ao Estado quando completassem 8 anos ; em troca, o fa-
zendeiro receberia uma indenização. 

Ainda que a lei representasse um passo na libertação 
das populações escravizadas, ela prorrogaria a escravidão 
até o século XX, pois todos  os que  nasceram antes des-
sa data permaneceriam na condição de cativos até  sua 
morte.

Nos anos 1870, durante o governo imperial, já era bem 
atuante o movimento abolicionista, que contava com 
a participação de liberais, intelectuais, jornalistas e litera-
tos, como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, André 
Pereira Rebouças, Castro Alves (conhecido como Poeta 
dos Escravos) e a compositora Chiquinha Gonzaga, au-
tora da marchinha carnavalesca “Ô abre alas”, de 1889. 
Os abolicionistas, que tinham seus ideários sintetizados na 
obra O abolicionismo (1863), do pernambucano Joaquim 
Nabuco, defendiam o fim imediato da escravidão , sem 
indenização  aos proprietários de cativos. Eram favoráveis 
também à implementação de reformas que permitissem a 
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 �  Venda de negros, de Andrew W. Best, século XIX (litografia, 9,7 × 17,8 cm). A imagem mostra homens discutindo (no Brasil) o preço de 
escravizados, enquanto estes aguardam seu destino.
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inserção do liberto na sociedade como cidadão capaz de 
gerar o próprio sustento e participar da vida institucional 
do país. Era evidente que, subjugados por séculos, explo-
rados no trabalho e sem receber educação formal, seria 
muito difícil para os ex-escravizados conquistarem uma 
posição digna na sociedade.

Alguns líderes abolicionistas, como Antônio Bento, 
atuaram diretamente no auxílio à fuga de escravizados. 
Bento liderou o grupo conhecido como Caifazes, que 
planejava a fuga dos cativos e os conduzia ao Quilom-
bo do Jabaquara, localizado em Santos, São Paulo. Esse 
quilombo chegou a congregar cerca de 10 mil pessoas. 

Em 1884, no Ceará, ocorreu a Greve dos Janga-
deiros, quando esses trabalhadores se recusaram a fazer 
novos carregamentos de pessoas escravizadas para a pro-
víncia cafeeira (tráfico interprovincial). O episódio culmi-
nou na abolição da escravatura na província, dando mais 
força à campanha abolicionista no restante do país.

No ano seguinte, em 1885, em meio à pressão pelo 
fim da escravatura, foi aprovada a Lei dos Sexage-
nários, segundo a qual os escravizados com mais de  
60 anos seriam libertados, acelerando, assim, o pro-
jeto de emancipação gradual deles. Os cativos com 
menos de 65 anos deveriam prestar serviço por mais 
três anos aos senhores ou indenizá-los em cem mil-réis. 
Somente aqueles com mais de 65 anos foram postos 
em liberdade de imediato. Mesmo assim, os proprietários receberam indenização do Estado. Pode-se afirmar que 
essa lei teve efeito bastante limitado, uma vez que poucos escravizados chegavam a viver até essa idade. Além 
disso, a lei colocava-se contra as ideias dos abolicionistas, que defendiam a abolição imediata e sem indenização.

Por fim, a escravatura passou a ser considerada ilegal no Brasil em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei 
Áurea pela princesa Isabel, filha do imperador dom Pedro II. Na atualidade, essa data é também o Dia Nacional de 
Denúncia contra o Racismo. A princesa era regente do Império, pois seu pai estava na Europa. A assinatura da Lei Áurea 
foi uma vitória do movimento abolicionista, visto que antecipou o fim da escravidão, rompendo com o projeto gradual de 
abolição, e sem conferir indenização aos proprietários de escravizados. Além da pressão exercida pelo movimento abo-
licionista, a resistência negra tornou-se cada vez mais intensa, deixando a situação no país insustentável. Quanto aos 
cafeicultores, que necessitavam de novos trabalhadores para a agricultura,  a solução se tornava realidade, pois em 
1888 ocorreu uma entrada maciça de imigrantes europeus, que substituiriam a mão de obra escrava na lavoura.

 �  Retrato de Joaquim Nabuco fazendo referência à Sociedade 
Abolicionista, 1886.
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LER IMAGENS
As obras a seguir foram produzidas por viajantes que estiveram no Brasil na primeira metade do século XIX. Ne-

las, esses artistas mostram seu ponto de vista sobre a vida cotidiana brasileira, levando em consideração a presença 
da escravidão. Observe-as, leia as respectivas legendas e siga as orientações do Roteiro de trabalho.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS404

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS101

 �  De autoria de John Mawe, essa gravura (21 × 16,5 cm), 
de 1821, mostra homens escravizados lavando ouro, 
diamantes e outras pedras preciosas. 
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 �  Punição pública, de Johann Moritz Rugendas, cerca de 1835  
(litografia, 51,3 × 35,5 cm).
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 �  Um jantar brasileiro, de Jean-Baptiste Debret, 1827  
(aquarela, 15,7 × 21,9 cm).

 �  Loja de barbeiros, de Jean-Baptiste Debret, 1821  
(litografia, 23,2 × 34,2 cm).
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 Roteiro de trabalho

1. O que está acontecendo em cada uma dessas imagens? Descreva as situações.

2. Em quais imagens aparecem pessoas escravizadas? Justifique.

3. Em quais imagens pode haver escravizados, mas você não tem certeza? Justifique sua resposta levando em 
conta o que já estudou neste capítulo.



Jocoso: 
que provoca o riso; 
engraçado, divertido.
Inócuo: 
incapaz de produzir o efeito 
desejado. 
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PONTO DE VISTA
A seguir, você lerá um texto de Lilia Moritz Schwarcz, professora do Departamento de Antropologia da Univer-

sidade de São Paulo. Faça uma leitura atenta e, depois, siga o Roteiro de trabalho.

Questão racial no Brasil (trechos selecionados)
Lilia Moritz Schwarcz

Frequentemente utilizamos expressões como “esse é um sujeito de raça”, “vai com raça” e tantas outras, que 
mostram como o termo não é, de forma nenhuma, neutro, entre nós. Por outro lado, piadas envolvendo temas raciais 
são as mais frequentes, revelando que quem ri não ri à toa, mas, antes, revela um universo de alusões.

Além disso, nos mais diferentes momentos em que somos instados a falar de uma identidade particular, retorna-
mos à nossa especificidade racial e, sobretudo, a um processo de miscigenação mais evidente no Brasil do que em 
outros locais. 

Tudo parece sinalizar para uma visibilidade acentuada da questão racial e um trato 
frequente de temas que a envolvem. No entanto, o que se observa é bem diverso. Com 
frequência – e sobretudo para fora –, fazemos o discurso da exaltação da especificidade da 
miscigenação brasileira, porém, no país e entre nós, o tema é quase um tabu. Com efeito, 
a não ser de forma jocosa ou aparentemente descomprometida, pouco se fala acerca do 
tema e pouco questionamento o assunto merece.

[...] Em geral, as pessoas concordam em destacar a relação harmoniosa entre os diferentes 
grupos e jogam sempre o problema para o âmbito pessoal. Toda essa suposta calma envolve, 
porém, uma maneira problemática de lidar com o “incômodo”. Não se fala dele, apenas se vive e convive. 

Mas, assim como a falta de queixa não é “nada”, já que muitas vezes esconde um mal difícil de ser enunciado, 
sabemos que esse “racismo à la brasileira”, apesar de singular, não é por isso mesmo inexistente ou mais inócuo que 
outros. Assim como não há bons ou maus racismos (todos são igualmente ruins), também é preciso um esforço de 
precisar termos e perceber especificidades.

O “mito da democracia racial”, como bom mito, contém distorções na igualdade absoluta que anuncia, mas pos-
sui verdades parciais ao indicar uma singularidade no relacionamento entre as raças. Com efeito, vários estudos têm 
demonstrado a especificidade da colonização portuguesa, cujo incentivo à miscigenação era considerado como ponto 
estratégico na política de povoamento. Tal característica fica ainda mais acentuada quando comparada a outros mo-
delos – como o norte-americano –, que impuseram políticas restritivas no que se refere à legalização de casamentos 
mistos, ou quando se percebem similitudes nas ex-colônias portuguesas na África.

Não se trata, porém, de qualificar a diferença e de julgá-la positiva ou negativa, mas, antes, de refletir sobre 
modalidades particulares de discriminação.

O que dizer, por exemplo, de dados que evidenciam que, em questionário realizado em 1988, 97% das pessoas 
afirmavam não ter preconceito e 98% – dos mesmos entrevistados – diziam conhecer outras pessoas que possuíam, 

O mito da democracia racial para  Lilia Schwarcz
É só nos anos 1930 que, de suprema vergonha, a miscigenação se transforma em nossa mais sublime 

singularidade. O passe de mágica é formalizado por Gilberto Freyre, que, em Casa-grande & senzala (1933), 
pinta um cenário bastante idealizado para a escravidão brasileira. Generalizando o ambiente particular e 
excepcional da escravidão doméstica e transformando-a em um modelo do cativeiro local, Freyre acabou 
oficializando a ideia de que, no Brasil, teria existido uma “boa escravidão”, com seus senhores severos mas 
paternais, escravos fiéis e amigos.

Defendendo a tese de que, nos trópicos, tudo tende a “amolecer”, Freyre entendeu a mestiçagem brasilei-
ra não como o fruto de uma relação social assimétrica, ou de uma determinada conjuntura histórica desigual, 
mas como um modelo de civilização a ser reconhecido e, quiçá, exportado. Segundo esse autor, o português 
teria contado, em sua formação, com dois elementos distintivos: de um lado, a sua origem híbrida; de outro, 
sua proximidade geográfica com outros continentes, a América e a África. Essas coincidências históricas e 
geográficas teriam gerado, portanto, um povo avesso a preconceitos e capaz de tolerar diferenças e, mais 
ainda, acostumado a “sincretizar” elementos culturais de ordem diversa.

SCHWARCZ, Lilia M. Questão racial no Brasil. In: SCHWARCZ, Lilia M.; REIS, Letícia Vidal Sousa ( org.).
Negras imagens. São Paulo: Edusp, 1996.
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Peremptório: 
de� nitivo, decisivo.
Aviltamento: 
rebaixamento moral, 
humilhação, desvalorização, 
redução de valor. 
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sim, preconceito. Ao mesmo tempo, quando indagados sobre seu grau de relação com pessoas racistas, os entrevis-
tados não se vexavam em afirmar que se tratava de parentes próximos, namorados e amigos queridos. Conclusão da 
enquete: “Todo brasileiro se sente como uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados”. [...] 
O preconceito e a discriminação existem, mas são sempre atributos “do outro”. Seja naquele que preconceitua ou na-
quele que é preconceituado, joga-se para o outro a culpa ou a má ação, como se “feio” fosse admitir a discriminação 

e não o ato de discriminar. 
[...] Estamos diante, portanto, de uma forma particular de 

racismo. Chamado por Florestan Fernandes de um “preconceito 
retroativo; um preconceito de ter preconceito” (1972), a questão 
parece indicar uma postura que sabe da discriminação, mas pre-
fere  sempre não tematizá-la.

[...] A discriminação se dá na intimidade e no cotidiano, nos ele-
vadores que são distintos e nos acessos absolutamente diversos ao 
lazer, à educação e ao trabalho; no entanto, nos espaços formais, ela 
pouco se afirma e é até reprimida por lei. Afinal, é isso que diz a lei 
n. 7 716, de 5 de janeiro de 1989, que afirma ser o racismo um crime 
inafiançável e comete um erro teórico logo em sua enunciação: “Art. 
10. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes preconceituosos de 
raça ou de cor”. Ora, só existe uma raça – a humana –, portanto é 
no mínimo problemático afirmá-lo de forma tão peremp tória. Além 
disso, como na maior parte de nossa legislação, temos regras avan-
çadas, mas só fazemos burlá-las, de forma que a lei foi poucas vezes 
acionada, e sua efetivação tornou-se matéria apenas para divagação 
teórica.

Enfim, a intenção não é negar o ra-
cismo existente no Brasil, ao contrário. No entanto, não basta transformá-lo numa cópia de 
outros modelos. Assim como não existem receitas fáceis, também no caso da discriminação exis-
tente no país, a especificidade do racismo nacional faz dele matéria complexa e de difícil análise. 
Sua realidade está no presente, mas se debruça em nosso passado: em uma política evidente de 
miscigenação empregada desde os primeiros momentos de colonização, em um sistema escra-
vocrata enraizado, na triste sina de termos sido o último país da América a abolir a escravidão.

Na aversão ao trabalho manual, na relação desumana com a mão de obra, vemos relei-
turas e persistências de uma História que se escreve em nós e entre nós. 

[...] Tal qual uma estranha coincidência, no Brasil, convivem duas imagens opostas: de um lado, o modelo da democracia 
racial; de outro, a lembrança de um país de larga e arraigada experiência escravocrata. De uma parte, uma forma de convi-
vência racial bastante diferenciada; de outra, uma discriminação silenciosa e invisível, mas não menos eficaz. O resultado é 
uma forma específica de relacionamento racial de um lado e, de outro, um racismo indizível, mas que, sistematicamente, leva 
a um aviltamento do trabalho manual e a uma cidadania incompleta para uma boa parte da população.

Questão racial no Brasil. In: SCHWARCZ, Lilia M.; REIS, Letícia Vidal Sousa (org.). Negras imagens  São Paulo: Edusp, 1996. p. 153-157 e 177.

Lilia Moritz Schwarcz publicou, entre outros livros, As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca 
nos trópicos, O espetáculo das raças e Retrato em branco e negro.

 Roteiro de trabalho

1. De acordo com a autora, qual é a especifi cidade do “racismo à la brasileira”?

2.  Como esse racismo se relaciona com a história da escravidão no Brasil? Explique.

3. Refl ita sobre as questões a seguir e converse sobre elas com os colegas, apresentando argumentos que 
justifi quem sua opinião.
a. Você concorda com a opinião da autora?

b. Há preconceito racial no Brasil?

c. Você conhece algum caso de preconceito racial? Se sim, gostaria de comentá-lo com a turma?

d. Você já sofreu algum preconceito? Dê exemplos.
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�  Manifestação denunciando a violência contra o povo 
negro no Brasil. São Paulo (SP), 2020. Apesar da 
especificidade do racismo à brasileira, vem crescendo no 
país o número de grupos e movimentos que denunciam 
o racismo como elemento estrutural da nossa sociedade.
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  A RESISTÊNCIA ESCRAVA
Nos mais de trezentos anos de existência da escravidão africana na América, e nos anos de escravidão indíge-

na, as populações escravizadas mostraram diferentes formas de resistência. Resistir, entretanto,  nesse contexto, 
não significa  suportar, mas  sim  lutar contra a dominação imposta,  buscando a liberdade – algo que ocorreu 
de diversas maneiras.  Os cativos lutavam realizando levantes, assaltando  a residência dos senhores ou mesmo, 
em casos mais extremos, os envenenando ou cometendo suicídio,  uma saída pessoal  radical para  a situação de  
insuportável opressão . 

 Inúmeros são os registros de conflitos com a participação de escravizados. Uma 
das mais importantes insurreições armadas foi a Revolta dos Malês, ocorrida em 
Salvador, na Bahia, em 1835. O levante foi planejado por africanos islâmicos contra o 
cativeiro e a imposição de adotarem a religião católica e a cultura europeia.

Além das revoltas, outra forma de resistência consistia em preservar o vínculo com a 
cultura original, ou seja, conservar a identificação com a comunidade africana de origem. 
Muitas vezes proibidos, os cultos religiosos africanos (de diferentes grupos étnicos) mistu-
raram-se aos católicos. Para escapar à proibição e reforçar os vínculos com a comunidade 
original, santos católicos foram identificados com as entidades religiosas do candomblé. 
Assim, ao cultuar Santa Bárbara, por exemplo, os escravizados veneravam, na verdade, Iansã, divindade (ou orixá) dos ven-
tos e das tempestades. Também a capoeira e os ritmos africanos faziam parte dessa tentativa de preservar a identidade , 

PESQUISA
A escravidão não esteve presente apenas no Brasil; formas de preconceito racial em outros países contam  uma 

longa história de persistência da sociedade escravista. Vamos agora buscar referências sobre outros países da 
América  por meio de um trabalho de pesquisa bibliográfica. Nesse tipo de pesquisa, o objetivo consiste em buscar 
autores que estudaram  determinado tema porque temos curiosidade a respeito dele, porque queremos  adquirir 
conhecimentos sobre  ele ou aprofundá-los. Com base  na leitura do que esses autores escreveram,  você também 
vai formar uma opinião sobre o tema  e construir sua própria visão crítica . Para isso, siga o Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1.  Em primeiro lugar, você vai escolher  um país da América, que não seja o Brasil, onde  houve a prática da escravi-
dão .  Você pode  começar essa parte da pesquisa recorrendo a sites de busca na internet . Mas cuidado: sempre 
pesquise em mais de uma fonte, pois  alguns sites são pouco confi áveis no que se refere à qualidade e veracidade 
 das informações. Dê preferência a sites de instituições de pesquisa,  universidades ou  especialistas no tema. 

2. Depois de escolhido o país,  é preciso conhecer o pensamento de autores que estudaram o tema. Não basta, 
por exemplo,  buscar um site para obter mais informações sobre como a escravidão ocorreu ali, pois  o ob-
jetivo é descobrir quem estudou  o assunto e  publicou artigos e livros sobre  ele. É possível utilizar a internet 
para encontrar  esses autores , cujos artigos  ou livros  podem estar disponíveis para consulta  on-line. Existem 
sites  especializados em artigos científi cos; um deles é scielo.org.  Encontre pelo menos dois autores que 
estudaram o tema  proposto na pesquisa.

3. Selecionados  os artigos ou livros  desses dois (ou mais) autores, faça uma leitura do trabalho  deles pro-
curando identifi car:

a. O processo histórico de implantação, desenvolvimento e abolição da escravatura naquele país.

b. A posição dos autores sobre o tema: refl exão,  conclusões e  pontos de vista que eles explicitam sobre a 
escravidão  nesse país.

c. Comparando os autores lidos, você encontrou informações contraditórias? Os autores têm posições di-
ferentes sobre o tema? Quais ?

4.  Feito esse trabalho de leitura e pesquisa, redija agora um texto que explique o processo histórico de desenvol-
vimento da escravidão  no país escolhido,  incluindo trechos dos textos lidos que comprovem suas afi rmações. 
 Escreva também  sobre a comparação  feita entre os pensamentos dos autores pesquisados, indicando possíveis 
diferenças de ponto de vista acerca do mesmo tema. Não se esqueça de citar as referências bibliográfi cas ao 
fi nal da sua pesquisa. 
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Malê: 
Termo usado no Brasil do 
séc. XIX para designar negro 
africano muçulmano que, 
na maioria das vezes, sabia 
ler e escrever, superando a 
instrução de seus senhores.  
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que se opunha aos valores da sociedade europeia cristã. O batuque, precursor do samba, era realizado somente pelas 
populacões escravizadas. A elite brasileira do século XIX, sobretudo no Rio de Janeiro, então a capital do Império, copiava 
hábitos europeus, como ouvir e dançar valsas austríacas, enquanto os cativos se divertiam com o batuque, o lundu e a 
capoeira. Resistir, nesse caso, equivalia a negar os valores culturais daquele que impunha a dominação.

 �  Dança batuque, de Johann Moritz Rugendas, cerca de 1835 (litografia, 51,3 × 35,5 cm). Segundo a Enciclopédia da música brasileira  
(São Paulo: Art Editora/Publifolha, 1998, p. 87), batuque é "dança considerada originária de Angola e do Congo (África). Sinônimo de 
batucada, é talvez a dança brasileira de mais antiga referência, tendo sido assinalada no Brasil e em Portugal já no século XVIII. É realizada 
em roda, da qual participam não apenas os dançarinos, mas também os músicos e os espectadores. [...] No centro da roda fica um 
dançarino-solista ou um ou mais pares que se incumbem da coreografia. Consiste em forte marcação pelos quadris, sapateados, palmas e 
estalar de dedos. Apresenta como elemento específico a umbigada – que o dançarino ou dançarinos-solistas dão nos figurantes da roda 
escolhidos para substituí-los. [...] Em São Paulo, pelo menos na região de Tietê e Piracicaba, onde é também chamado samba, o batuque 
é dança de terreiro e sua coreografia é em fileiras opostas [...]. A palavra deixou de designar uma dança particular, tornando-se, como o 
samba, nome genérico de determinadas coreografias ou danças apoiadas em forte instrumental de percussão”. 
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 �  Jogo de capoeira, de Johann Moritz Rugendas, cerca de 1835 (litografia, 51,3 × 35,5 cm). A capoeira foi trazida ao Brasil pelos bantos 
e só no século XX se consolidou como um jogo coreográfico. Até o século XIX, era principalmente um meio de defesa e ataque da 
população escravizada. Com a Proclamação da República, em 1889, o marechal Deodoro da Fonseca realizou uma campanha de 
combate a ela, considerada prática de criminosos e desordeiros. A capoeira foi, então, proibida e punidos com pena de prisão aqueles 
que a praticassem. Somente nos anos 1930 ela foi novamente permitida.
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Outra forma de resistir à escravidão era a fuga. Tarefa árdua, pois era preciso ter um local para se abrigar e um 
destino a alcançar, recursos para se alimentar, conhecer os caminhos  e escapar dos capitães do mato, que faziam a 
busca dos fugitivos . A historiadora Mary Karasch explica que, no Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX : 

era a “miséria”, em especial a fome, que, às vezes, fazia-os voltar espontaneamente para seus donos. A fim de estimular 
essa prática, os senhores cariocas desenvolveram um costume “comum” pelo qual os fugitivos podiam “arrepender-se” e 
entregar-se, evitando assim o castigo severo.

KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 413.

Ela ainda esclarece:

De modo geral, a correspondência da polícia revela que a maioria dos fugi-
tivos não voltava aos seus donos por livre e espontânea vontade. Eram comu-
mente levados pelas patrulhas de escravos aquarteladas em cada distrito da 
cidade e depois punidos severamente. Chefiadas por um capitão de mato, as 
patrulhas eram compostas por negros e mulatos, muitos dos quais escravos e 
libertos; algumas tinham inclusive índios, experientes nas trilhas das florestas. 
[...] Depois da captura, o castigo costumava começar no aquartelamento do 
capitão de mato, com o tronco, onde o fugitivo ficava preso pelos pés. Se ele 
se recusasse a identificar seus donos, era torturado com anjinhos (instrumen-
tos que apertavam os polegares) até falar. Era então entregue ao seu dono 
que, descontente e irritado, pagava a taxa e punia o escravo, ou mandava-o 
ao calabouço para as duzentas chibatadas regulares (até 1830) e mais confinamento no tronco. No entanto, se o escravo 
tivesse sido líder de um quilombo, recebia trezentas chibatadas e era humilhado publicamente em várias ocasiões nas 
praças públicas da cidade para servir de exemplo aos outros escravos. Os fugitivos que cometiam crimes graves poderiam 
receber até quatrocentas chibatadas e sentenças às galés, exílio na África ou morte. Tendo passado pela prisão e pelas 
chibatadas, o escravo recebia então a marca do fugitivo: a gargalheira, uma coleira de ferro com uma pua que tornava 
difícil dormir. Quem usava a gargalheira era apelidado galhofeiramente de “cavalheiro”. Os fugitivos impenitentes, até 
mulheres, ganhavam, às vezes, dispositivos adicionais na pua, como um sino. Alguns usavam também uma algema no 
tornozelo ligada por uma corrente à coleira.

KARASCH, op. cit., p. 413-415.

� Dança lundu, de Johann Moritz Rugendas, 1835 (litografia, 51,3 x 35,5 cm). Sobre o lundu, lê-se na Enciclopédia da música brasileira, op. cit.,
p. 459: " [...] trazida pelos escravos bantos da região de Angola e Congo. [...] As primeiras referências conhecidas ao lundu no Brasil trazem 
a data de 1780 e descrevem a dança como licenciosa e indecente, havendo autores que a confundem com o batuque das senzalas. Para os 
fins do século XVIII, no entanto, o lundu já aparece como canção solista, tanto no Brasil como em Portugal, onde o poeta carioca Domingos 
Caldas Barbosa (1740?-1800), acompanhando-se à viola, em Lisboa, o apresenta na corte de Maria I. [...] No Brasil, somente a partir da 
terceira década do século XIX há notícia de oficinas gravadoras de música regularmente instaladas, [...] de onde saíram, provavelmente, os 
primeiros lundus e modinhas impressos no Brasil. O lundu galga os salões da média e da alta burguesia, como canção acompanhada e até 
como dança refinada. Aceito por todas as camadas sociais e com entrada franca nos meios da aristocracia, o lundu passa a ser apresentado 
no teatro, quer como dança, de caráter lúbrico e licencioso, quer como canção solista, de sentido sensual ou cômico [...]. A voga do lundu 
se estende dos primeiros anos do século XIX até por volta de 1920. [...] As últimas décadas do século XIX marcam o apogeu do lundu que, 
fundido com outras danças (o tango, a havaneira, a polca), daria origem à primeira dança genuinamente brasileira – o maxixe [...]”.
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Aquartelado: 
recolhido em quartel destinado a 
abrigar tropas.
Sentenças às galés: 
trabalho forçado realizado 
por prisioneiro.
Pua: 
ponta aguda de objeto, bico. 
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Ir para um quilombo era a melhor maneira de obter su-
cesso na fuga. No entanto, somente uma minoria conse-
guia chegar ao seu destino. Para as autoridades coloniais e, 
depois, do Império, um quilombo significava qualquer mo-
radia ou agrupamento de mulheres e homens negros que 
não possuíssem identificação como libertos ou estivessem 
desacompanhados de seu proprietário. Ele poderia abrigar 
centenas ou milhares de escravizados ou ser uma casa na 
qual residiam algumas poucas pessoas. Alguns quilombos, 
principalmente os maiores, ficavam em locais de difícil aces-
so. Outros localizavam-se próximo a comunidades de pes-
soas livres, aproveitando-as como mão de obra. Em vários 
quilombos eram encontrados indígenas e brancos pobres.

O Quilombo dos Palmares, localizado na serra da Bar-
riga, entre Pernambuco e Alagoas, chegou a abrigar cerca 
de 20 mil fugitivos, que constituíram uma nova sociedade 
entre o fim do século XVI e o do seguinte, especificamente 
em 1694, ano em que foi destruído por forças metropolita-
nas. Vivendo no Quilombo dos Palmares, os fugitivos con-
seguiram restabelecer tradições africanas e criaram novas práticas, baseadas em influências europeias e indígenas.

Várias expedições organizadas pelo governo de Pernambuco ao longo do século XVII fracassaram na tentativa de 
localizar e destruir esse quilombo. Em 1678, Ganga-Zumba, líder de Palmares, foi para Recife negociar um pacto 
com o governador da capitania, Aires de Sousa e Castro. Os quilombolas (moradores de quilombos) concordariam 
em depor as armas caso fossem concedidas terras e liberdade aos moradores do quilombo. Zumbi, outro líder, 
discordava de Ganga-Zumba, seu tio, e não acreditava na possibilidade de estabelecer um acordo com o governo 
português. Ganga-Zumba abandonou o quilombo e foi para Cucaú, em Pernambuco, onde morreu envenenado em 
1678. Zumbi tornou-se, então, o principal chefe.

Em 1692, o bandeirante Domingos Jorge Velho, após firmar acordo com o governador de Pernambuco, partiu 
em direção a Palmares acompanhado de forças militares, com o objetivo de destruir o quilombo, que ocupava uma 
área de cerca de 350 quilômetros quadrados. Dentro da lógica do sertanismo de contrato, na qual senhores de 
engenho pagavam a bandeirantes que lutassem contra indígenas revoltosos e capturassem escravizados fugitivos, 
Jorge Velho receberia como recompensa as terras dos quilombolas. Um grande contingente de homens, munidos 
de canhões, conseguiram destruir o quilombo em 1694. Zumbi foi capturado e decapitado; sua cabeça foi exposta 
em praça pública no Recife. Apesar da derrota, Zumbi tornou-se símbolo da resistência dos afrodescendentes no 
país. Sua morte ocorreu no dia 20 de novembro de 1695. Nessa data, desde 1978, é comemorado o Dia Nacional 
da Consciência Negra – data que celebra a resistência do povo negro na luta contra o racismo e em defesa da 
igualdade de direitos. 

 �  O colar de ferro, castigo dos negros fugitivos, de Jean-
Baptiste Debret, 1820-1830. Essa gravura também faz parte 
do livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil (Aquarela 
sobre papel, 22 x 14,5 cm).

Biblioteca Nacional; Rio de Janeiro

Atualmente, existem muitas comunida-
des remanescentes de quilombos no Brasil, 
grande parte localizada no Nordeste, embo-
ra haja várias delas no Norte e no Sudeste. 
Até 2009, 3 524 comunidades quilombolas 
foram identificadas no país. Elas começaram 
a ser oficialmente reconhecidas por meio de 
um registro na Fundação Cultural Palmares. 
Para isso, os quilombolas precisam fazer uma 
declaração de autorreconhecimento e en-
viá-la à Fundação, que realiza o registro em 
livro e emite uma certidão. Até 2018, pou-
co mais de 3 mil comunidades quilombolas 
haviam sido certificadas. Pode-se entender 
por comunidades quilombolas populações 
descendentes de escravizados fugitivos que 
ocupam terras em geral compartilhadas pela 
coletividade. Esse é o caso do Quilombo do 

Cafundó, uma pequena comunidade no interior de São Paulo fundada em 1866, que hoje abriga 
cerca de 150 pessoas. Seus moradores ainda disputam espaço com as fazendas ao redor.  

 �  Comunidade quilombola do Cafundó, em Salto de Pirapora (SP), 2006. 

Paulo Liebert/Estadão Conteúdo/AE
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LER CANÇÃO

Capoeira e resistência

Como pudemos estudar neste capítulo, a escravidão não 
foi aceita de forma pacífica: diversas formas de resistência 
foram empreendidas pelas populações escravizadas. Nelas, 
observamos a tentativa de manutenção de valores culturais, 
fugas, suicídios, rebeliões, formações de quilombos... A ca-
poeira, também uma forma de resistência, reúne outros valo-
res civilizatórios afro-brasileiros, como a ludicidade, o raciocí-
nio, a corporeidade, a musicalidade e a oralidade como modo 
de transmissão de ensinamentos, da religiosidade e da ances-
tralidade dos povos escravizados. Por isso é tão difícil definir 
se ela é um jogo, uma luta ou uma dança. Na verdade, todos 
esses elementos estão presentes em uma roda de capoeira.

Leia a letra da canção abaixo, do mestre Jogo de Dentro. 
Na capoeira, esse tipo de canção é denominada ladainha; ela 
dá início à roda, que sempre se inicia e finda com a palavra  
“ê”. A noção de circularidade nos ritos de origem africana faz 
parte dos valores civilizatórios afro-brasileiros, trazidos pelos 
africanos e elaborados aqui no Brasil.

Após a leitura, responda às questões do Roteiro de  
trabalho.

Ontem à noite eu tive um sonho
Mestre Jogo de Dentro

Ontem à noite eu tive um sonho 
ontem à noite eu tive um sonho
que não me sai do pensamento
sonhei com a senzala, para mim foi um sofrimento
o sonho me lembrou todo aquele tempo passado
que o negro como um animal, era no tronco amarrado
acordei tão assustado, e comecei a pensar
que depois de tanto tempo, o negro conseguiu se libertar
eu peço aqui agora, para quem estiver me ouvindo
enquanto o negro apanhava, o branco estava sorrindo
hoje a escravidão acabou, pois vamos nos lembrar
da força de Zumbi que lutou até morrer
sua luta nos deixou hoje uma grande lição
que é lutar por nossos direitos e proteger nossos irmãos
e hoje na nossa história, não se fala nisso mais não
falam que foi a Princesa Isabel que libertou a escravidão
quando eu pego o Berimbau, sinto o corpo arrepiar
lembrando de todo passado que o negro vivia sempre a apanhar
e com a Capoeira de Angola, ele conseguiu se libertar

DENTRO, Jogo de. Ontem à noite eu tive um sonho. Disponível em: http://www.capoeira-music.net/ 
capoeira-music-ladainhas-quadras/ontem-a-noite-eu-tive-um-sonho-mestre-jogo-de-dentro/. Acesso em: 22 maio 2020. 

 Roteiro de trabalho

1. Que elementos da canção fazem referência ao período da escravização de africanos no Brasil?

2. Que relações o autor estabelece entre o passado escravista e o presente?

3. Qual é o sentido de resistência presente na canção? Como ele se relaciona com a capoeira?
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EM13CHS205

 �  Mestre Toni Vargas (de chapéu) comanda roda de capoeira 
no Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), 
celebrando o registro da capoeira como patrimônio 
cultural imaterial da Unesco, em novembro de 2014.  
O Cais do Valongo é um lugar de importância histórica, 
pois cerca de 1 milhão de africanos escravizados 
aportaram ali no século XIX. 
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RELEITURA
Inúmeras canções tratam das heranças da escravidão no Brasil atual. Na internet, pesquise a letra da canção 

“Todo camburão tem um pouco de navio negreiro”, de autoria de Marcelo Yuka e interpretação da banda O Ra-
ppa. Ouça a canção e, depois, faça uma leitura dela. Em seguida, responda às questões propostas no Roteiro de 
trabalho.
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BNCC
EM13CHS101
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BNCC
EM13CHS401

�  Grupo O Rappa se apresentando em São Paulo, 2009. 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
Trata de temas da atualidade como racismo, branquitude e violência racial. A autora mostra 
caminhos para refletir sobre o racismo estrutural arraigado em nossa sociedade. 

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo de uma história única. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2019. 
Adaptação da primeira palestra proferida pela nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie em TED 
Talks, em 2009. Nela, a autora discorre sobre o preconceito racial que se constitui nas socie-
dades quando não se pode conviver com a diversidade nem compreendê-la.
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Roteiro de trabalho

1. Que análise podemos fazer dessa canção, considerando a história da escravidão no Brasil?

2. Você concorda com as ideias presentes na letra dessa canção? Justifique.

3. Que relação pode ser feita entre essa letra e o Brasil atual? Explique.
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CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O racismo na história do Brasil. São Paulo: Ática, 1994.
Nesse livro,  a autora parte do “racismo à brasileira” para buscar as origens históricas da dis-
criminação racial no Brasil, desde a época colonial até os dias de hoje.

QUILOMBO. Direção de Cacá Diegues. Brasil, 1984. (114 min).

O filme narra a história do Quilombo dos Palmares, formado por um grupo de escravizados 
fugidos das fazendas de açúcar no  Nordeste brasileiro. Liderados inicialmente por Ganga-
-Zumba, substituído depois por Zumbi, ali, no interior do país, eles constituíram uma repúbli-
ca livre. Palmares sobreviveu por setenta anos até sua destruição completa.

BESOURO. Direção de João Daniel Tikhomiroff. Brasil, 2009. (120 min).
O filme narra a história de Besouro, um dos maiores capoeiristas do país, e  de sua vida no 
Recôncavo Baiano  dos anos 1920.

PINSKY, Jaime. A escravidão no Brasil. 18. ed. São Paulo: Contexto, 2001.
Síntese da história da escravidão no Brasil que leva em conta aspectos da vida cotidiana, 
sexualidade e formas de resistência escrava.

AMISTAD. Direção de Steven Spielberg. Estados Unidos, 1997. (148 min).

O filme narra a história de dezenas de africanos que, ao embarcarem em um navio negreiro 
em 1839, matam a maior parte da tripulação e obrigam o comandante a levá-los de volta 
à África. Enganados, acabam desembarcando nos Estados Unidos, onde são submetidos a 
um longo e polêmico julgamento. Aborda, ainda, algumas das questões que, mais tarde, 
levariam o país à Guerra de Secessão.

BIBLIOTECA Nacional Digital Brasil. Tráfico de escravos no Brasil. Disponível 
em: https://bndigital.bn.gov.br/dossies/trafico-de-escravos-no-brasil/. Acesso 
em: 25 maio 2020.
Mantém acervo de documentos relacionados ao tráfico de escravizados, como 
imagens e textos explicativos sobre o tema.
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ENEM
1. O fenômeno da escravidão, ou seja, da imposição do trabalho compulsório a um indivíduo ou a uma coleti-

vidade, por parte de outro indivíduo ou coletividade, é algo muito antigo e, nesses termos, acompanhou a 
história da Antiguidade até o século XIX. Todavia, percebe-se que tanto o status quanto o tratamento dos es-
cravos variou muito da Antiguidade greco-romana até o século XIX em questões ligadas à divisão do trabalho. 

As variações mencionadas dizem respeito 

a. ao caráter étnico da escravidão antiga, pois certas etnias eram escravizadas em virtude de preconcei-
tos sociais.

b. à especialização do trabalho escravo na Antiguidade, pois certos ofícios de prestígio eram frequentemen-
te realizados por escravos.

c. ao uso dos escravos para a atividade exportadora, tanto na Antiguidade como no mundo moderno, pois 
o caráter étnico determinou a diversidade de tratamento.

d. à absoluta desqualificação dos escravos para trabalhos mais sofisticados e à violência em seu tratamento, 
independentemente das questões étnicas.

e. ao aspecto étnico presente em todas as formas de escravidão, pois o escravo era, na Antiguidade greco-
-romana, como no mundo moderno, considerado uma raça inferior.

2. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não 
deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como o foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma 
revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no Parlamento e não em 
fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade.

NABUCO, J. O abolicionismo [1883]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000 (adaptado).

No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no 
Brasil, no qual

a. copiava o modelo haitiano de emancipação negra.

b. incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais.

c. optava pela via legalista de libertação.

d. priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores.

e. antecipava a libertação paternalista dos cativos.

3. TEXTO I

Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia 
conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 
não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade 
constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras.

ALBUQUERQUE, W. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 (adaptado).

TEXTO II
Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. 
Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito 
facilmente dos libertos e os pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa 
de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte.

CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte.  
São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado).

Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que complementa os argumentos 
apresentados no Texto II é o(a)

a. variedade das estratégias de resistência dos cativos. 

b. controle jurídico exercido pelos proprietários.

c. inovação social representada pela lei.

d. ineficácia prática da libertação.

e. significado político da abolição.
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� Sônia Guajajara e lideranças indígenas em ritual de dança de protesto contra medidas do governo Bolsonaro. Brasília, DF, 2019. 

�  Menino espera para dançar como touro durante uma cerimônia tradicional de Bumba Meu Boi que marca o Dia Nacional da 
Consciência Negra no Brasil, na comunidade quilombola Imbiral. Maranhão, novembro de 2020.
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Neste capítulo, vamos conhecer a história de  luta de povos indígenas 
e quilombolas  pelo direito à vida e  a seu território, bem como compreen-
der  por que esse tema é fundamental para a construção da cidadania no 
Brasil. Para começar, você vai ler um texto  do escritor Itamar Vieira Junior.   

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Ao observar as fotos de abertura deste 
capítulo e suas legendas, que aspectos 
da  vida cultural e política você consegue 

identificar? São imagens de povos indígenas e qui-
lombolas  em atividades cotidianas, em celebrações 
e  nos momentos de luta por seus direitos. 

Historicamente, são recentes as delimitações 
das fronteiras entre Estados nacionais e há ter-
ritórios que ainda hoje são disputados por na-
ções. Mas, além desses conflitos, há países que 
tensionam a disputa por territórios dentro de 
sua própria fronteira, avançando sobre áreas de 
ocupação de povos e comunidades tradicionais. 
Esse é o caso do Brasil. Por aqui, indígenas, qui-
lombolas e outros povos tradicionais têm se mo-

bilizado há décadas para defender seus direitos 
territoriais.

O reconhecimento  de terras indígenas e qui-
lombolas, definido pela Constituição de 1988, 
estabelece que os povos originários e os descen-
dentes das populações escravizadas têm  direito  à 
preservação de  seu modo de vida tradicional. Para 
estes, o território onde vivem é parte essencial de 
sua cultura e  memória, por isso integra um ele-
mento fundamental  de seu direito  à vida. Como 
garantir esse direito? Como reconhecer que no 
território brasileiro convivem diferentes modos de 
vida humana e  que todos devem ser protegidos? 
Quais interesses econômicos e forças políticas es-
tão envolvidos na delimitação desses territórios?

�  Amanhecer do primeiro dia do  Acampamento Terra Livre , em 2019, evento anualmente organizado  em Brasília por povos 
indígenas durante o mês de abril, como forma de mobilização a favor da demarcação de terras e da garantia dos direitos dos 
povos tradicionais. 

�   Agrovila Pepital, comunidade quilombola em Alcântara (MA), 2019. 
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NARRATIVAS
Nascido em Salvador, Itamar Vieira Junior é doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da 

Bahia, geógrafo atuante no Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas do Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra) e, agora, também um internacionalmente premiado escritor brasileiro. Seu romance 
de estreia, intitulado Torto arado, narra a história de duas irmãs que moram em uma fazenda no interior do Brasil, 
onde a relação entre a terra e as tradições negras constitui a própria identidade dos sujeitos. Abaixo, você lerá 
alguns trechos dessa obra, que, em 2018, foi ganhadora do prêmio Leya em Portugal. Após a leitura, pondere e 
dialogue com os colegas sobre as questões propostas no Roteiro de trabalho. 

Torto arado (trechos selecionados)
Itamar Vieira Junior 

Sabíamos que a fazenda existia, pelo menos, desde a chegada de Damião, o pioneiro dos trabalhadores, durante a 
seca de 1932. A família Peixoto havia herdado terras das sesmarias. Essas coisas nem Deus sabe explicar como acon-
teceram, mas Severo diz de uma forma que o povo fica atento, indo de casa em casa, da escola aos caminhos para 
a roça. Depois o povo fica se perguntando, conversando entre si, e vão recuperando as histórias das famílias antes 
da chegada. Eu tentava me concentrar depois, para aprender sobre o que Severo contava. Que chegou um branco 
colonizador e recebeu a dádiva do reino. Chegou outro homem branco com nome e sobrenome e foram dividindo 
tudo entre eles. Os índios foram sendo afastados, mortos, ou obrigados a trabalhar para esses donos da terra. Depois 
chegaram os negros, de muito longe, para trabalhar no lugar dos índios. Nosso povo, que não sabia o caminho de 
volta para sua terra, foi ficando. 

[...]
Meu povo seguiu rumando de um canto para outro, procurando trabalho. Procurando terra e morada. Um lugar 

onde pudesse plantar e colher. Onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escra-
vos, por causa da lei, mas precisavam deles. Então, foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e 
moradores. Não poderiam arriscar fingindo que nada mudou porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram 
a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de 
terra em terra procurando onde morar, como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como 
eram bons, por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora. A batata-doce do café 
da manhã. “Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque 
saco vazio não fica em pé. Então, vocês trabalham nas minhas roças e, com o tempo que sobrar, cuidam do que é 

 �  Menina corre em direção à sua casa, em uma comunidade quilombola perto de Poções, na Bahia, em 2019.
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 �  Mulheres quilombolas da comunidade Maruda (MA, 2009) socando grãos de arroz.

 Roteiro de trabalho 

1. Diante dos trechos lidos acima e do que você acompanhou no decorrer dos outros capítulos deste livro, 
quais foram os povos expropriados de suas terras durante a colonização do Brasil?

2. Segundo o texto, como os brancos se tornaram “donos da terra” e por que os fazendeiros passaram a 
chamar os escravizados de “moradores” e “trabalhadores”?

3. Na visão do personagem que narra a passagem acima, o que aconteceu com os descendentes de escravi-
zados ao fim da escravidão? O que era preciso fazer para sobreviver?

4. Que direito está sendo reivindicado na luta empreendida pelos povos descritos na narrativa? Por quê?

de vocês. Ah, mas não pode construir casa de tijolo, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não 
podem ter casa igual a dono. Podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil morada em outro 
canto”. Me embrenhei entre o povo que os donos da terra chamavam de trabalhador, e morador. Era o mesmo povo 
que me carregou nas costas quando eram escravos das minas, das lavouras de cana, ou apenas os escravos do Nosso 
Senhor Bom Jesus.

[...]
O medo atravessou o tempo e fez parte de nossa história desde sempre. Era o medo de quem foi arrancado de 

seu chão. Medo de não resistir à travessia por mar e terra. Medo dos castigos, dos trabalhos, do sol escaldante, dos 
espíritos daquela gente. Medo de andar, medo de desagradar, medo de existir. Medo de que não gostassem de você, 
do que fazia, que não gostassem do seu cheiro, do seu cabelo, de sua cor. Que não gostassem de seus filhos, das 
cantigas, da nossa irmandade. Aonde quer que fôssemos, encontrávamos um parente, nunca estávamos sós. Quando 
não éramos parentes, nos fazíamos parentes. Foi a nossa valência poder se adaptar, poder construir essa irmandade, 
mesmo sendo alvos da vigilância dos que queriam nos enfraquecer. Por isso espalhavam o medo.

[...]
“Não podemos mais viver assim. Temos direito à terra. Somos quilombolas”. Era um desejo de liberdade que 

crescia e ocupava quase tudo que fazíamos. [...] “Queremos ser donos de nosso próprio trabalho, queremos decidir 
sobre o que plantar e colher além de nossos quintais. Queremos cuidar da terra onde nascemos, da terra que cresceu 
com o trabalho de nossas famílias”, completou Severo, numa roda de prosa debaixo da jaqueira na beira da estrada.

VIEIRA JUNIOR, Itamar. Torto arado. Alfragide, Portugal: Leya, 2018.
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  DIREITO À TERRA, DIREITO À VIDA
Foi em 4 de setembro de 1987, durante a Assem-

bleia que discutia os rumos da nova Constituição da 
República, que o jovem líder indígena Ailton Krenak 
subiu à tribuna para protagonizar um momento mar-
cante na história de resistência dos povos originários 
do território brasileiro. Usando terno branco, ele tin-
giu o rosto de preto, um gesto que simbolizava o luto 
pelos indígenas exterminados desde o início da colo-
nização. Foi assim que ele defendeu, no plenário, a ga-
rantia de direitos aos povos tradicionais na redação da 
nova Constituição nacional. 

Assista ao vídeo (veja o link na legenda da imagem 
ao lado) e leia a transcrição do potente discurso entoado 
pelo representante indígena na Assembleia Constituinte:

Discurso na Assembleia Constituinte 
em 4 de setembro de 1987
Ailton Krenak

[...] nesse processo de lutas de interesses, que 
tem se manifestado extremamente aéticos, eu es-
pero não agredir, com minha manifestação, o pro-
tocolo dessa casa. 

Mas eu acredito que os senhores não poderão 
ficar omissos, os senhores não terão como ficar 
alheios a mais essa agressão movida pelo poder 
econômico, pela ganância, pela ignorância do que 
significa ser um povo indígena. 

O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um 
jeito de viver. E tem condições fundamentais para 
a sua existência, para a manifestação da sua tra-
dição, da sua vida, da sua cultura, que não coloca 
em risco – e nunca colocaram – a existência sequer 
dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, 
quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que 
nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, 
atitude da gente indígena do Brasil, que colocou em 
risco seja a vida seja o patrimônio de qualquer pes-
soa, de qualquer grupo humano nesse país. 

E hoje nós somos o alvo de uma agressão que 
pretende atingir na essência a nossa fé, a nossa con-
fiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é 

possível construir uma sociedade que saiba respei-
tar os mais fracos, que saiba respeitar aqueles que 
não têm o dinheiro pra manter uma campanha in-
cessante de difamação, que saiba respeitar um povo 
que sempre viveu à revelia de todas as riquezas. 

Um povo que habita casas cobertas de palha, 
que dorme em esteiras no chão, não deve ser identi-
ficado de jeito nenhum como um povo que é inimigo 
dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da 
nação e que coloca em risco qualquer desenvolvi-
mento. O povo indígena tem regado com sangue 
cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadra-
dos do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. 

Eu agradeço a presidência dessa casa, agrade-
ço aos senhores. E espero não ter agredido com as 
minhas palavras o sentimento dos senhores que se 
encontram nessa casa. Obrigado.
DISCURSO de Ailton Krenak, em 04/09/1987, na Assembleia 

Constituinte, Brasília, Brasil. GIS – Gesto, Imagem E Som.  
Revista de Antropologia da USP, v. 4, n. 1, p. 421-422.  

Disponível em: http://www.revistas.usp.br/gis/article/
view/162846. Acesso em: 3 jun. 2020.
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 �  Trecho do documentário Índio Cidadão? que mostra o 
momento em que o líder indígena Ailton Krenak discursa 
na tribuna da Assembleia Constituinte, em 4 de setembro 
de 1987. Disponível em: https://youtu.be/kWMHiwdbM_Q. 
Acesso em: 3 jun. 2020. 

 A Constituição Cidadã de 1988
A Constituição de 1988 ficou historicamente conhe-

cida como Constituição Cidadã, especialmente por ter 
sido concebida em um período de redemocratização pós-
-ditadura militar, ou seja, em um ambiente de reabertura 
à participação popular nos processos de decisão, de reto-
mada dos princípios republicanos de cidadania e no qual 
a voz dos cidadãos reconquistava sua importância. 

O potente discurso do líder indígena aos congres-
sistas fez parte das ações da União das Nações Indí-
genas (UNI), uma das mais importantes articulações 
de povos indígenas de diferentes etnias que, naquela 
década, apoiou a proposta popular de criação de leis 
especialmente voltadas à defesa dos povos nativos.

Em 1988, um ano depois do contundente discurso 
de Ailton Krenak no plenário da Câmara, a nova Cons-
tituição brasileira foi então promulgada levando em 
consideração as reivindicações pleiteadas pela intensa 
mobilização indígena. No texto final da Carta Magna 
do país, todo um capítulo é dedicado aos direitos dos 
povos indígenas; nela também se registra reconheci-
mento cultural desses povos e a garantia de demarca-
ção de seus territórios tradicionais.

A seguir, acompanhe alguns artigos da Constitui-
ção sobre os direitos dos povos indígenas.

A indicação de garantia dos povos indígenas à ter-
ra, tal como promulgado pelo artigo 231 da Carta 
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 �  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.senado.leg.br/atividade/
const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_231_.asp e em: http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/
art_232_.asp. Acesso em: 1o ago. 2020.

 �  BRASIL. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://legis.senado.leg.br/
norma/604119/publicacao/16434816. Acesso em: 1o ago. 2020.

Constitucional de 1988, foi depois reafirmada pelo Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 
uma espécie de anexo à Constituição que ajudaria o 
Estado a fazer a atualização das legislações. Nele, o 
Brasil se comprometia em concluir a demarcação das 

Terras Indígenas em um período de cinco anos; além 
disso, incluía em seu artigo 68 o reconhecimento do 
direito à terra para outro povo também historicamen-
te vulnerável no Brasil: os quilombolas. Acompanhe o 
texto desse artigo:

Título VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO VIII 
DOS ÍNDIOS 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

§ 1o São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cul-
tural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 2o As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

§ 3o O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa 
e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização 
do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação 
nos resultados da lavra, na forma da lei. 

§ 4o As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis. 

§ 5o É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do Con-
gresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no 
interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer 
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 

§ 6o São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas 
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da 
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas 
da ocupação de boa-fé. 

§ 7o Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3o e 4o. 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em 
juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos 
do processo. 

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas ter-
ras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 
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�  Placa sinalizando 
regularização fundiária na 
comunidade quilombola 
de Mesquita, a 55 km de 
Brasília. Cidade Ocidental 
(GO), 2018.

�  Placa  que sinaliza o acesso 
 à comunidade das Onze 
Negras , no Engenho 
Trapiche, Cabo de Santo 
Agostinho (PE), 2013. 

PESQUISA
Em seção anterior, conversamos sobre a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 , com a qual contribuí-

ram membros da sociedade civil , participando ativamente das propostas de leis e  da redação de seu texto final. 
Entre os diferentes grupos da sociedade que reivindicavam  atenção para que suas demandas fossem incorporadas 
à nova Carta Constitucional, muitos elaboraram e enviaram propostas de  textos para as leis que estavam sendo 
debatidas e criadas. Eram as chamadas  Emendas Populares , por meio das quais  grupos sociais, entidades e asso-
ciações enumeravam e justificavam suas propostas de  leis.

Acesse as Emendas Populares protocoladas na Assembleia Constituinte, disponíveis em: https://www.camara.leg.
br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-258.pdf . Acesso em: 1o ago. 2020. Depois, com a turma divi-
dida em dois grupos, reúna-se com os colegas para responder às questões do Roteiro de trabalho.

Roteiro de trabalho
Grupo 1 
1. Na página 37 do documento,  identifi quem a Emenda PE 00040-7, protocolada em nome de  Maria José Tavares 

Perez e  outros, que descreve as propostas de leis em defesa dos povos indígenas . Leiam-na até a página 38.

2. Em seguida , comparem os artigos propostos pela Emenda Popular 00040-7 com  os promulgados no texto 
fi nal da Constituição,  no capítulo “Dos Índios”,  apresentado anteriormente. 

3. Quais propostas foram incluídas?  Como elas foram incluídas? Houve mudanças na redação?  Quais propos-
tas não foram incorporadas à Constituição? 

Grupo 2 

4. Na página 96 do documento,  identifi quem a Emenda PE 00104-7, protocolada em nome do constituinte Carlos 
Alberto Caó , que descreve as propostas de leis em combate às discriminações raciais . Leiam-na até a página 97.

5. Em seguida,  comparem a proposta feita para o  Título X  – Disposições Transitórias,  com a redação fi nal  promul-
gada pelo  artigo 68  do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),  apresentado anteriormente.

6. A proposta de  Emenda Popular foi incluída? Se sim, houve mudanças na redação?  Houve algo proposto que 
não foi incorporado ao ADCT?  O quê?

 Com a turma toda reunida novamente, debatam:

7. Quais foram as justifi cativas elencadas nas duas propostas de  Emendas? 

8. Discutam as justifi cativas das Emendas Populares com os colegas e ponderem coletivamente: Quais foram 
as desigualdades sociais enfrentadas por indígenas e afrodescendentes quilombolas desde a colonização 
até os dias atuais? 

HA

BILIDADE
BNCC

EM13CHS101

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS601

1. Quais eram as concepções de 
cidadania   implicadas no pro-
cesso de escrita, discussão e 
promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988?

2.  Em sua opinião, por que a  rei-
vindicação pelo direito à ter-
ra é tão importante para os 
indígenas e os quilombolas?

PARE e PENSE

Carlos Ezequiel Vannoni/Fotoarena
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  UMA DÍVIDA  
HISTÓRICA
Por que o Estado brasileiro, em 1988, decidiu reco-

nhecer o direito dos povos indígenas e quilombolas de 
terem suas terras demarcadas?

A resposta a essa pergunta está intimamente re-
lacionada ao que estudamos nos capítulos anteriores 
deste livro. No capítulo 3 – A conquista portuguesa 
e os povos indígenas, acompanhamos a história da 
chegada dos europeus e do domínio português sobre o 
território do “novo continente”. Nesse processo, vimos 
como a constituição da fronteira nacional foi forjada 
com base em investidas dos europeus e de seus des-
cendentes desde o litoral até o interior do continente, 
ocupando terras originalmente habitadas pelos povos 
indígenas. 

Entre as demarcações das faixas de terras pelas ca-
pitanias hereditárias e as concessões de posse de terras 
a colonos por meio das sesmarias, a colonização bra-
sileira se fez em meio a uma história longa e violenta 
de expropriação de terras indígenas – um processo no 
qual se estima que mais de 2 milhões de indígenas te-
nham sido executados somente no Brasil e que, mes-
mo cinco séculos depois de Colombo ter pisado pela 
primeira vez no continente americano, ainda hoje pa-
rece não ter terminado. 

Depois de uma história em que nações inteiras fo-
ram dizimadas, em que línguas e costumes foram com-
pletamente extintos, os indígenas brasileiros, também 
sobreviventes de um genocídio, são constitucional-
mente protegidos.

Com base nos dados coletados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na primeira dé-
cada do século XXI, atualmente existem no Brasil 256 
povos indígenas, falantes de mais de 150 línguas. São 
cerca de 900 mil indígenas dentro da fronteira nacio-
nal, a maior parte deles vivendo em aldeias espalhadas 
pelas 724 Terras Indígenas demarcadas ou em processo 
de demarcação, de norte a sul do Brasil. 

Embora a maior parte das áreas indígenas hoje 
identificadas esteja dentro da Amazônia legal, isso não 
significa que não haja povos indígenas vivendo em ou-
tras regiões do país. Ao contrário, como povos originá-
rios dessas terras, eles ocupavam historicamente toda 
a área nacional, e o baixo número de terras homolo-
gadas no Sul, Sudeste e Nordeste brasileiros deve-se 
muito mais ao histórico antigo de ofensivas massivas 
contra os indígenas e suas terras nessas regiões do que 
a uma suposta ausência dessas populações. 

O processo de colonização violenta que ocorreu de 
modo mais acentuado séculos atrás nas regiões cos-
teiras do Brasil expande-se atualmente na chamada 
fronteira agrícola da Amazônia – uma frente de ex-
pansão de ocupação de terras que, em tensão com as 
regulamentações de proteção ambiental, avança sobre 
a floresta e, consequentemente, sobre os territórios in-
dígenas, buscando transformá-los em novos campos 
para a produção agropecuária.

 �  Guarda pertencente ao corpo dos Dragões da Independência, 
que ficava de sentinela em frente ao Monumento às Bandeiras, 
na Zona Sul de São Paulo, em 1953. Inaugurado naquele ano, 
esse monumento foi uma obra do escultor Victor Brecheret, 
feita em homenagem aos bandeirantes – sertanistas que no 
período colonial penetraram e colonizaram o interior do país. 

 �  Durante manifestação do povo Guarani 
pela demarcação de seus territórios na 
área rural do município de São Paulo, em 
2013, indígenas escalaram e ocuparam o 
Monumento às Bandeiras, questionando 
a homenagem aos colonizadores, que 
haviam massacrado seus antepassados. 
Segundo os manifestantes, o tecido vermelho 
representava o sangue indígena derramado 
pelos bandeirantes durante o genocídio dos 
povos originários. 
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LIMITES DE TERRAS INDÍGENAS (2019)

POPULAÇÃO INDÍGENA POR MUNICÍPIO (2010)

A seguir, apresentamos primeiramente o mapa que demarca os limites das Terras Indígenas identificadas até 
2019 e, depois, a distribuição da população indígena no território brasileiro.
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PESQUISA
O Instituto Socioambiental (ISA), uma organização brasileira em defesa dos povos tradicionais, mantém dois por-

tais digitais exclusivos para congregar informações e dados sobre os diferentes grupos indígenas que vivem no Brasil:

• Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/. Acesso em: 2 ago. 2020. 

Nessa plataforma, é possível encontrar verbetes, textos, tabelas, informações sobre a língua, a cultura, rituais 
e dados populacionais de todas as populações indígenas.  

• Terras Indígenas no Brasil. Disponível em: https://terrasindigenas.org.br/. Acesso em: 2 ago. 2020.

As ferramentas de pesquisa desse site permitem encontrar informações específicas sobre todas as Terras Indí-
genas, sua situação jurídica e os povos pertencentes aos territórios. Na sequência, faça o proposto no Roteiro 
de trabalho abaixo.

 Roteiro de trabalho
1. Acesse a plataforma Povos Indígenas no Brasil. Na página inicial, onde aparecem os nomes de todos os povos 

indígenas do país, vá até a caixa de seleção, no canto superior esquerdo, onde se lê “Por estado (UF)” e 
selecione o estado em que você mora. Com isso, o site mostrará quais são os grupos indígenas que vivem 
no mesmo estado que você. 

2. Dentre os povos do seu estado, selecione ao menos dois para conhecer melhor. Caso haja somente um 
povo, selecione outros entre os que vivem no estado mais próximo do seu.

3. Acesse as páginas com os dados dos povos indígenas selecionados por você e anote: 
• Qual é o nome/autodenominação dos grupos indígenas escolhidos?
• Onde eles estão?
• Quantos são?
• A que família linguística pertencem?
• Qual é a história deles?
• O que você achou mais interessante ao saber mais sobre esses povos?

4. Depois do levantamento dos dados solicitados, compare as informações sobre os povos escolhidos para a 
sua pesquisa. Reflita sobre o que eles têm em comum e também sobre quais são suas diferenças.

5. Por fim, na plataforma Terras Indígenas no Brasil, investigue a situação da área ocupada por esses povos. Além 
de levantar informações sobre a área ocupada pelo grupo, pesquise a situação jurídica da Terra Indígena. 
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 �  Adolescentes indígenas usam computador em web-café em Palmas (TO), 2019.
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Índios, povos indígenas,  
ameríndios

O termo “índio” é controverso e seu uso tem 
sido rejeitado por parte dos povos originários do 
território brasileiro, uma vez que é carregado do 
peso colonial e do equívoco histórico dos primei-
ros colonizadores, que pensaram estar na Índia 
ao desembarcar na América. Nas últimas décadas, 
a expressão “povos indígenas” tem sido utiliza-
da como uma denominação mais abrangente em 
referência a grupos humanos “nativos”, os quais, 
segundo o Instituto Socioambiental, estão “es-
palhados por todo o mundo, e que são bastante 
diferentes entre si”. Além dele, o termo “ame-
ríndio” tem ganhado relevância ao especificar os 
povos indígenas originários do continente ame-
ricano. Contudo, ainda mais preciso do que qualquer um desses termos é aquele com que o próprio 
grupo se autodenomina ou pelo qual prefere ser chamado. 

No Brasil atual, cuja Constituição reconhece a existência de grupos culturalmente diferenciados 
dentro de seu território, já está mais do que na hora de incluirmos os nomes de cada povo indígena em 
nosso vocabulário: Guarani, Tembé, Mundurucu, Sateré-Mawé, Guajajara, Karipuna, Araweté, Kayapó, 
Terena, Krahô, Bororo, Yanomami, Kaiowá e tantos outros. 

Para saber mais, acesse o site do Instituto Socioambiental. Disponível em: https://pib.socioambiental.
org/pt/Quem_são. Acesso em: 23 jul. 2020.

  Os povos quilombolas
Para compreendermos a dívida histórica que o Estado brasileiro 

tem com os quilombolas, nossa memória precisa retomar a história 
do processo de escravidão no Brasil, que, desde o século XVI, trouxe 
para o território nacional o maior número absoluto de cativos prove-
nientes do continente africano. Ao todo, estima-se que, dos 10 mi-
lhões de escravizados violentamente trazidos para o “novo mundo” 
pelo tráfico negreiro, quase 5 milhões tenham sido desembarcados 
no Brasil. Além de termos sido o destino que mais recebeu africanos 
escravizados pelo tráfico negreiro, ainda carregamos a triste sina de 
termos sido o último país independente da América a abolir a escra-
vidão, decretada apenas em 1888. 

É simbólico que no ano em que a abolição da escravatura no Brasil 
completou 100 anos, em 1988, tenha sido promulgada a Constitui-
ção Cidadã, primeira a incluir a discriminação racial como ato passível 
de pena e a garantir o direito à terra para as comunidades “remanes-
centes de quilombo”. Tanto a abolição como o reconhecimento de 
direitos constitucionais de demarcação de território são conquistas 
diretas da resistência do povo negro durante séculos. E o marco legal 
deu ainda maior visibilidade à luta contra o racismo estrutural que 
fundamenta a sociedade brasileira.

As origens, as histórias e os significados do termo quilombo são 
diversos. Mas um de seus usos mais comuns é aquele em que faz 
referência às formas de organização da resistência negra desde a 
escravidão. O Quilombo de Palmares, como vimos no capítulo 4, foi 
uma comunidade marcada pela liderança de Zumbi e que ficou famo-
sa por ter abrigado cerca de 20 mil cativos em busca de liberdade. O 
território ocupado por seus membros foi a base fundamental para a 
convivência e a criação coletiva do movimento de resistência contra 
a escravidão no Brasil. 

 �  Casa de reza em aldeia indígena Enawenê-Nawê em Juína 
(MT, 2020).
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 �  Quilombola carrega cesto com frutos de açaí 
colhidos no território da comunidade São 
Raimundo, no Maranhão. Foto de 2009.
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Embora  a expressão adotada pela Constituição te-
nha sido a de comunidades “remanescentes de quilom-
bo”, que denota um passado comum de ancestralidade 
negra e relacionada à resistência à opressão desde a 
escravidão, cada comunidade tem também uma histó-
ria de formação particular, uma vez que nem todas se 
originaram como Palmares. Por vezes trata-se de comu-
nidades oriundas  de quilombos de escravos fugidos ; em 
outras, são comunidades fixadas em terras conquistadas 
em troca de serviços, doadas, herdadas ou compradas 
coletivamente durante ou depois da abolição, além das 
comunidades dentro de cidades reconhecidas como 
quilombos urbanos. De modo geral, tais territórios são 
caracterizados pelo seu uso comum de um grupo que 
compartilha a memória, a identidade, a ancestralidade 
 africanas e os “ modos de criar, fazer e viver”, tal como 
define o  artigo 216 da Constituição ao se referir à salva-
guarda cultural do país. Como se afirma no documento da Associação Brasileira de Antropologia: 

Contemporaneamente, portanto, o termo Quilombo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação 
temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homo-
gênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados mas, sobretudo, 
consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos 
de vida característicos e na consolidação de um território próprio. A identidade desses grupos também não se define pelo 
tamanho e número de seus membros, mas pela experiência vivida e as versões compartilhadas de sua trajetória comum e da 
continuidade enquanto grupo. Neste sentido, constituem grupos étnicos conceitualmente definidos pela antropologia como 
um tipo organizacional que confere pertencimento através de normas e meios empregados para indicar afiliação ou exclusão.

O’DWYER, Eliane Cantarino (org.). Terra de quilombos. Rio de Janeiro: ABA, 1995. p. 2.

A origem comum do grupo e os destinos compartilhados configuram a identidade de uma comunidade quilombola 
no presente, e seu território de ocupação tradicional é reivindicado ao Estado brasileiro como terra de quilombo. Ter um 
passado comum não significa, no 
entanto, que tais populações este-
jam paradas no tempo. Ao contrário, 
delas floresce uma cultura viva, na 
qual suas tradições, seus costumes 
e seus conhecimentos são constan-
temente reatualizados a cada gera-
ção.  Além disso, a caracterização de 
uma comunidade quilombola deve 
seguir os critérios de  autoatribuição 
da própria comunidade, como ficou 
definido pela Convenção 169 da Or-
ganização Internacional do Trabalho 
(OIT) :  Sobre Povos Indígenas e Tri-
bais em  Países Independentes. 

Desde 1988, depois da Cons-
tituição, o Estado brasileiro reco-
nheceu oficialmente cerca de 3 mil 
comunidades quilombolas, embo-
ra, desse total, apenas 181 terras 
tenham sido oficialmente tituladas. 
Além dessas, quase 2 mil ainda 
aguardam  tramitação no  Incra, em 
processo de reconhecimento, deli-
mitação e demarcação. Para acom-
panhar a tramitação desses proces-
sos, você pode acessar o portal do 
Observatório Terras Quilombolas, 
disponível  em: http://cpisp.org.br/
direitosquilombolas/ . Acesso em: 
2 ago. 2020.
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PRESENÇA QUILOMBOLA NOS MUNICÍPIOS/
ESTADOS BRASILEIROS (2019)

�  No quilombo Itamatatiua, em Alcântara (MA), homens levantam 
mastro em frente à igreja em celebração religiosa. Foto de 2009. 

Ricardo Funari/Brazil Photos/
LightRocket via Getty Images



120 CAPÍTULO 5  

PESQUISA
O Decreto  presidencial n. 6.040, de 2007 , instituiu a  Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Po-

vos e Comunidades Tradicionais , ampliando o reconhecimento iniciado pela Constituição de 1988 de que o Brasil 
deve garantir direitos específicos à manutenção dos modos de  vida dos  povos tradicionais . Como vimos, os direitos 
de indígenas e quilombolas já haviam sido incorporados à Carta de princípios do Estado nacional. Quais eram en-
tão esses outros “povos tradicionais” elencados pela lei de 2007?

Com o auxílio da internet,  faça a pesquisa sugerida no Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho
1. Quais são os “povos e comunidades tradicionais” incluídos na legislação brasileira pelo Decreto  presidencial 

 n. 6.040, de 2007?
2. Quais são as características fundamentais para identifi car o que é uma cultura tradicional?
3. Quais são os povos ou comunidades tradicionais  que vivem em seu estado? 
4. E em seu município ou região ? Quais são os povos ou comunidades tradicionais que se encontram mais 

perto de você?
5.  Escolha dentre esses povos tradicionais mais próximos um sobre o qual aprofundar  seus conhecimentos e 

 levantar os seguintes dados: 
• Quais são as características culturais desse povo ou comunidade?
• Qual é  a sua história? 
• Como se formou?
• Qual  é a relação  desse povo ou comunidade com a terra em que vive ? 
• O território tradicional está juridicamente demarcado e devidamente protegido para o usufruto desse povo?
• Quais  tipos de conflitos e ameaças a população enfrenta?

6.  Agora, busque  fotos, vídeos e reportagens sobre o povo estudado. 
7. Se possível, tente entrar em contato com as lideranças desse grupo por meio de redes sociais ou sites ofi -

ciais. Explique que  está realizando uma pesquisa  escolar para conhecer melhor a história da comunidade 
tradicional. Se houver alguém  com disponibilidade para  ajudá-lo,  peça mais informações sobre  esse povo 
ou comunidade,  conversando sobre  as principais demandas de direitos  pelas quais eles lutam . Proponha-se 
auxiliar na divulgação e na valorização dessa cultura e desses conhecimentos.

8. Reúna  as informações, as  imagens e os dados sobre o  povo pesquisado em um vídeo, feito e editado por 
você  (pode ser pelo celular), compondo uma espécie de exposição digital. 

9.  Por fi m, divulgue o vídeo entre amigos, familiares, colegas de classe e outros estudantes da escola.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS106

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS204

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS601

 Terra, povo, território
Para povos indígenas e quilombolas, ter garantida a posse de seu território de ocupação tradicional equivale a ter 

 asseguradas as condições mais fundamentais para a continuidade de seu povo e sua cultura, isto é, de seus modos de 
criar, fazer e viver. 

Quando falamos na necessidade de reconhecer o direito dos povos tradicionais à terra, não estamos nos referindo à 
 terra  como um pedaço de chão, indefinido ou descontextualizado.  Referimo-nos, sim, à porção de espaço  à qual aquele 
povo, especificamente, está ligado: o lugar geográfico particular que permitiu  o florescimento de sua tradição, seus costu-
mes, suas histórias, seus mitos ; que acolheu seus antepassados e  que protege as expectativas para as gerações futuras. 

PARE e PENSE

1. Com a promulgação da Constituição de 1988, os territórios quilombolas conquistaram reconheci-
mento e tiveram seu caráter de resistência valorizado na Carta  Constitucional. A regulação desses 
territórios é um processo social importante por fazer a compensação de qual dívida histórica 
brasileira?

2. Dentre as variadas origens e trajetórias de constituição dos territórios quilombolas, qual  é o traço 
comum entre as diferentes comunidades formadas?
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� Vista aérea da aldeia Ariabu, na Terra Indígena Yanomami. Roraima, 2018. 

�  No território quilombola de São Raimundo (MA), a 
jovem escala açaizeiro para colher o fruto, 2009.
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Mais do que apenas uma interação instrumental e imparcial, a relação dos povos tradicionais com o ambiente que os 
circunda se dá em uma profunda relação de contiguidade, onde: o território faz parte do povo e, sem o território, esse 
povo tem sua existência ameaçada. O território, para um povo tradicional, integra seu conhecimento sobre o mundo e  
suas práticas de vida. É por meio da localização de um rio, de uma montanha,   de um vale, da mata fechada, da formação 
rochosa ou até mesmo de uma clareira  que seus membros   encontram referência no mundo,   em uma cultura que foi 
formada pelos traços e  pelas características do ambiente . É por intermédio dele que essa população entende a si mesma 
como  grupo, com um passado comum e um presente compartilhado.   Trata-se de vínculos ancestrais entre pessoas e es-
paços em que a identidade e o modo de vida dos sujeitos têm estrita relação com o lugar de onde eles e seus ancestrais 
vieram, tanto quanto o lugar está permeado pela ação que o grupo realizou sobre ele ao longo de várias gerações. 

Embora haja  muitos povos tradicionais diferentes , entre si, um traço  comum  é justamente o estreito vínculo entre 
 território,  formação cultural e o  senso de pertencimento de seus membros  ao longo de gerações.  São elementos que 
conformam identidades sociais  e que podemos chamar de  pertencimentos étnicos . 

Segundo O’Dwyer e Silva:

[...] identidades sociais como quilombolas, indígenas e outras categorias de povos tradicionais – ribeirinhos, pescadores, agricul-
tores familiares – são acionadas como formas de resistência aos efeitos desse tipo de “modernização conservadora” que nega, 
na prática, direitos “originários” e de posse sobre áreas de ocupação tradicional, os quais são, contudo, assegurados pela Cons-
tituição Federal de 1988. 

[...]
 a existência legal de um grupo depende das ações e dos significados que são produzidos no campo de reconhecimento dos 

direitos diferenciados de cidadania, os quais só podem ser interpretados  “quando se encontram situados em uma organização 
social e em uma práxis de comunicação ” [...] Ao orientar suas ações e produzir significados nesses contextos, indivíduos e grupos 
são movidos por visões de mundo, representações e relações sociais que configuram e filtram suas experiências [...]. Na perspec-
tiva antropológica, a raça existe como uma  “construção cultural” e as  “noções nativas de raça são (consideradas) cruciais para 
a compreensão da etnicidade  [...], e podem ser importantes na extensão que informa as ações das pessoas ” [...] A etnicidade, 
como sentimento e condição de pertencer a um grupo étnico, pode, assim, assumir muitas formas, e ideologias étnicas tendem a 
acentuar a descendência comum entre seus membros.

 O’DWYER, Eliane Cantarino; SILVA, Katiane. Anthropological practices, inter-group conflicts and shared colonial experiences in a regional 
context of the Lower Amazon. Vibrant, Virtual Braz. Anthr. [ on-line] ,  v. 17, p. 1 e 7, 2020. (Tradução livre dos autores.) 

Para povos tradicionais, a terra não é só um espaço genérico e abstrato, mas o lugar concreto em que há a condi-
ção de ser gente. Nessa relação de contiguidade entre pessoas e território,  os povos tradicionais baseiam seu modo 
de vida  em um sistema coletivo de organização social, fundado nos ciclos naturais do ambiente que os rodeia e  no 
compartilhamento dos recursos naturais,  a fim de assumir uma convivência comum na terra  onde residem e cujo 
vínculo íntimo com o território permite o desenvolvimento de um conjunto superespecializado 
de  conhecimentos sobre a natureza. 

Não  é à toa que falar em comunidades tradicionais implica também  falar sobre 
manejo sustentável e equilibrado do meio ambiente , pois, se para esses povos a ter-
ra faz parte  do que eles são, ela é cuidada, preservada e valorizada como se fosse 
um parente. Desse modo, se por um lado a existência de tais povos depende do 
território, por outro a conservação dos territórios depende desses povos. 
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LER REPORTAGEM
A seguir, leia parte da notícia veiculada no portal da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

( Fapesp) e, depois, siga as orientações  do Roteiro de trabalho.

Povos tradicionais têm papel crucial na conservação da biodiversidade
Elton Alisson

Na região do alto e do médio Rio Negro, no Amazonas, existem mais de 100 variedades de mandioca, cultivadas há 
gerações por mulheres das comunidades indígenas, que costumam fazer e compartilhar experiências de plantio, chegando 
a experimentar dezenas de variedades em seus pequenos roçados ao mesmo tempo.

Exemplo de conservação da agrobiodiversidade por populações tradicionais, o sistema agrícola do Rio Negro foi re-
gistrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2010 como patrimônio imaterial do Brasil.

A partir da constatação de que essas práticas culturais geram uma diversidade de grande importância para a se-
gurança alimentar, elaborou-se um projeto-piloto de colaboração entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e as organizações indígenas do médio e alto Rio Negro.

O projeto integrará uma iniciativa criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) por meio do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o objetivo de chegar a um programa que estimule 
a colaboração entre cientistas e detentores de conhecimentos tradicionais e locais.

A iniciativa foi anunciada por Maria Manuela Ligeti Carneiro da Cunha, professora emérita do Departamento de 
Antropologia da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e professora aposentada da Universidade de São Paulo 
(USP), na abertura da Reunião Regional da América Latina e Caribe da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversida-
de e Serviços de Ecossistemas (IPBES, na sigla em inglês), ocorrida no dia 11 de julho na sede da Fapesp, em São Paulo.

“O projeto-piloto será um bom exemplo de como é possível a colaboração entre a ciência e os conhecimentos tradicio-
nais e locais, capazes de dar grandes contribuições para a conservação da diversidade genética de plantas – um problema 
extremamente importante”, disse Carneiro da Cunha, coordenadora do projeto.

“A conservação in situ de variedades de plantas, por excelência, pode e deve ser 
feita pelas populações tradicionais. O Brasil, ao promulgar o tratado da FAO [Organiza-
ção das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura] sobre recursos fitogenéti-
cos, se obrigou a estimular essa opção”, afirmou.

Carneiro da Cunha ressalvou que, diferentemente do que costuma se entender, os 
conhecimentos tradicionais não são um “tesouro”. Não são apenas dados que devem 
ser armazenados e disponibilizados para uso quando se desejar, como foi feito com a 
medicina ayurvédica, na Índia. De acordo com a antropóloga, a sabedoria tradicional é um processo vivo e em andamen-
to, composto por formas de conhecer a natureza, além de métodos, modelos e “protocolos de pesquisa” que continua-
mente geram novos conhecimentos.

[...]
De acordo com Carneiro da Cunha, os povos tradicionais e indígenas são muito bem informados sobre o clima e a 

diversidade biológica locais – e, por isso, podem ajudar os cientistas a compreender melhor as mudanças climáticas e o 
problema da perda da biodiversidade.

Esses povos costumam habitar áreas mais vulneráveis a mudanças climáticas e ambientais e são muito dependentes 
dos recursos naturais encontrados nessas regiões. Acompanham com minúcia cada detalhe que constitui e afeta dire-
tamente sua vida e são capazes de perceber com maior acurácia mudanças no clima, na produtividade agrícola ou na 
diminuição de número de espécies de plantas e animais, por exemplo, apontou a antropóloga.

[...]

Segundo dados apresentados por Carneiro da Cunha e por Zakri Abdul Hamid, presidente do IPBES na abertura da 
reunião na Fapesp, há aproximadamente 30 mil espécies de plantas cultivadas no mundo, mas apenas 30 culturas são 
responsáveis por fornecer 95% dos alimentos consumidos pelos seres humanos; arroz, trigo, milho, milheto e sorgo res-
pondem por 60%.

Isso porque, com a chamada “Revolução Verde”, ocorrida logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma seleção 
das variedades mais produtivas e geneticamente uniformes, em detrimento de plantas mais adaptadas às especificidades 
de diferentes regiões do mundo. Diferenças de solo e clima foram corrigidas por insumos e defensivos agrícolas. Com isso, 
se espalhou uma grande homogeneidade de cultivares no mundo – levando à perda de muitas variedades locais.

[...]
Um dos exemplos mais célebres dos impactos causados pela perda de diversidade agrícola, segundo a pesquisadora, 

foi a fome na Irlanda, que matou 1 milhão de pessoas no século XIX e causou o êxodo de milhares de irlandeses para os 
Estados Unidos.
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in situ: expressão de 
origem latina que signi� ca 
“no lugar” ou “que se 
encontra no seu lugar”. 
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Apenas duas das mais de mil variedades de batatas existentes na América do Sul haviam sido levadas para a Irlanda, 
no século XVI. Uma praga agrícola acabou com as plantações, levando à fome, uma vez que a batata já era o alimento 
básico na Irlanda e em outros países da Europa.

A partir daí, para evitar a ocorrência de problemas do mesmo tipo, vários países criaram bancos de germoplasma 
(unidades de conservação de material genético de plantas de uso imediato ou com potencial uso futuro). A medida por 
si só, no entanto, não basta, uma vez que as plantas coevoluem com os ambientes, que também mudam ao longo dos 
anos. Assim, é necessário complementar os bancos de germoplasma com ações de conservação in situ, ressaltou Carneiro 
da Cunha.

“É importante que se entenda que o conhecimento tradicional não é algo que simplesmente se transmitiu de geração 
para geração. Ele é vivo e os povos tradicionais e indígenas continuam a produzir novos conhecimentos”, ressaltou.

[...]
ALISSON, Elton. Povos tradicionais têm papel crucial na conversação da biodiversidade. Agência Fapesp, 22 jun. 2013. 

Disponível em: https://agencia.fapesp.br/povos-tradicionais-tem-papel-crucial-na-conservacao-da-biodiversidade/17584/.  
Acesso em: 12 abr. 2021. 
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1. Por que o sistema agrícola do rio Negro, no Amazonas, tornou-se um exemplo de conservação da agro-
biodiversidade?

2. Qual é a relação entre os povos tradicionais e a conservação ambiental? 

3. Por que, segundo a análise apresentada pela notícia, os conhecimentos tradicionais não podem ser vistos 
apenas como um “tesouro”? 

4. Segundo as análises da antropóloga Maria Manuela Carneiro da Cunha, por que é imprescindível contar-
mos com os povos tradicionais para compreender o impacto das mudanças climáticas? 

5. No século XX, a Revolução Verde foi responsável por selecionar e uniformizar as variedades vegetais comer-
cializadas mundo afora, gerando grande risco para a segurança alimentar. Por que a perda de diversidade 
genética dos produtos agrícolas é um risco para a segurança alimentar? E por que valorizar e apoiar os 
povos tradicionais é uma estratégia para reverter essa situação? 

 �  Indígena sova a massa de macaxeira para o preparo 
do caxiri, processado na casa de farinha da aldeia 
Tukayá, durante a V Semana do Extrativismo, 
realizada na Terra Indígena Xipaya. Pará, 2018. 

 �  Na casa de farinha da comunidade quilombola de 
Itamatatiua (MA, 2009), a produção do derivado 
da mandioca é feita de acordo com o processo 
tradicional de torra. Na foto, a massa da farinha é 
remexida artesanalmente, enquanto torra no forno.  
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 �  Davi Kopenawa (à esquerda), 
presidente da Hutukara Associação 
Yanomami, coloca uma nova 
placa oficial de demarcação da 
Terra Indígena Yanomami durante 
manifestação para retirada dos 
fazendeiros da região do Ajarani. 
Roraima, 2013. 

  DIFERENTES FORMAS DE DEMARCAÇÃO
As etapas de regularização 

territorial são diferentes nas 
Terras Indígenas e nos terri-
tórios quilombolas, tendo em 
vista os também diferentes ór-
gãos administrativos envolvidos 
na regulamentação. 
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 �  Em São Paulo, protesto na avenida 
Paulista, em 2013, exige do governo 
federal a demarcação e a homologação 
das terras indígenas em todo o território 
nacional, em cumprimento à Convenção 
n. 169 da Organização Internacional 
do Trabalho, que garante aos povos 
indígenas o “direito de autonomia e 
controle de suas próprias instituições, 
formas de vida e desenvolvimento 
econômico, propriedade da terra e de 
recursos naturais”.
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As Terras Indígenas (TI) são administrativamente demarcadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai), seguindo 
os procedimentos dispostos no Decreto n. 1775, de 1996. A seguir, veja os passos do processo de reconhecimento 
e regularização.

Fase O que acontece?

1. Estudos de identificação A Funai nomeia um antropólogo para elaborar estudo antropológico e coordenar os 
trabalhos do grupo técnico especializado que fará a identificação da TI em questão.

2. Aprovação da Funai O relatório do estudo antropológico deve ser aprovado pela presidência da Funai, que, 
no prazo de 15 dias, fará com que ele seja publicado.

3. Contestações As partes interessadas terão um prazo de até 90 dias após a publicação do relatório 
para se manifestar.

4. Declaração dos limites O Ministro da Justiça terá 30 dias para declarar os limites da área e determinar sua 
demarcação física, ou desaprovar a identificação.

5. Demarcação física Declarados os limites da área, a Funai promove a demarcação física.

6. Homologação O procedimento de demarcação deve, por fim, ser submetido à presidência da Repúbli-
ca para homologação por decreto.

7. Registro A terra demarcada e homologada será, em até 30 dias após a homologação, registrada 
no cartório de imóveis da comarca correspondente e na Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU).

TERRAS Indígenas no Brasil. Como funciona a demarcação? Disponível em: https://terrasindigenas.org.br/pt-br/demarcacao. Acesso em: 2 ago. 2020.
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No caso das terras quilombolas, há duas instituições envolvidas no processo: primeiro a Fundação Palmares, 
 responsável pela certificação, em nome do Estado, da autoatribuição étnica das comunidades quilombolas. Depois, 
o processo de regularização da terra é encaminhado  ao Incra, que inicia o procedimento de reconhecimento terri-
torial e submete o pedido a vários estudos (históricos, antropológicos, ecológicos, entre outros). Com o resultado 
positivo da avaliação, o território se torna apto para receber a titulação . Mas esse processo pode levar anos e se 
arrastar em processos judiciais ou pela atuação morosa do  Poder Executivo.

� Mulheres quilombolas marcham em defesa de seus direitos. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 
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PARE e PENSE

1. Pelo que apreendemos  neste ca-
pítulo, quais são os elementos em 
comum entre os territórios indí-
genas e quilombolas? 

2.  Quais são as diferenças no pro-
cesso de demarcação e regula-
mentação desses territórios? 

3. Quais são as principais institui-
ções estatais envolvidas nesses 
processos?

 Vida e luta pelo reconhecimento

�  Índios guarani protestam na Avenida Paulista, em São 
Paulo, em 2017. O ato, em frente ao prédio onde fica 
o escritório da Presidência da República em São Paulo, 
defendia a revogação imediata da portaria 683 do 
Ministério da Justiça, que anulou a declaração da Terra 
Indígena Jaraguá, localizada na cidade.  

�  Em foto de 2014, Cassius Fonseca, Kely Fonseca e Reinaldo 
Fonseca mostram os documentos de reconhecimento da 
Comunidade Negra do Barranco São Benedito,  em Manaus 
(AM), composta de 25 famílias que vivem em uma espécie 
de quilombo urbano.
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Ainda que os povos tradicionais te-
nham conquistado o reconhecimento 
de seu direito ao território, suas terras, 
no entanto, não têm sido facilmente 
demarcadas. 

Entre os indígenas, no início de 
2020, havia mais de 200 áreas em 
identificação ou aguardando a homo-
logação final, em um processo que 
muitas vezes pode demorar décadas 
para se concretizar. Já entre as comu-
nidades rurais negras, estima-se que 
menos de 7% das áreas habitadas 
por grupos reconhecidamente quilom-
bolas estejam regularizadas. Ou seja, 
embora muitos grupos estejam con-
quistando o reconhecimento de suas 
comunidades como “remanescentes 
de quilombo”, como prevê o marco le-
gal, seus territórios, entretanto, ainda 
esperam a titulação final – um cenário 
que você pode acompanhar assistindo 
ao vídeo sugerido ao lado, do Canal Preto, sobre As dificuldades dos quilombolas. 

Enquanto lutam perante o Estado para que lhes seja concedido o direito de permanecer em seus territórios a 
fim de preservar seus modos de fazer, criar e viver, os povos indígenas e quilombolas precisam lutar, ao mesmo 
tempo, contra o aumento da violência e dos conflitos por terra.

O ano de 2017 foi o mais violento para os quilombolas em um intervalo de dez anos, segundo um estudo da 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). Em reportagem da 
Agência Brasil, instituição pública federal de comunicação que teve acesso ao relatório do estudo, os assassinatos 
dos quilombolas foram cometidos sobretudo com armas de fogo. Segundo Givânia Silva, que coordenou a pes-
quisa: 

o assassinato é um dos tipos de violação, mas tem um conjunto de outros tipos de violência que os quilombolas so-
frem nos seus territórios por resistirem e quererem permanecer ali com o avanço do agronegócio, do setor minerário e do 
setor madeireiro para cima dos territórios quilombolas. 

MELITO, Leandro. Número de assassinatos de quilombolas em 2017 foi o maior em dez anos. Agência Brasil, 25 jun. 2018. Disponível em:  
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-09/numero-de-assassinatos-de-quilombolas-em-2017-foi-o-maior-em-dez.  

Acesso em: 2 ago. 2020. 

Segundo o Relatório de Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, somente em 2018 foram mais de 100 invasões 
em territórios indígenas e 50 assassinatos registrados pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), a maioria deles no 
Mato Grosso do Sul – estado situado em uma das fronteiras agrícolas e de onde os indígenas estão sendo expulsos, mes-
mo de áreas já reconhecidas como terras indígenas.

Não é de hoje que indígenas e quilombolas precisam resistir. Passando pela Guerra Guaranítica no extremo sul, pela 
Cabanagem no extremo norte, pela criação de Palmares e pela Revolta dos Malês no Nordeste, na história do Brasil são 

muitos os eventos marcantes de orga-
nização e luta desses povos para terem 
seus direitos reconhecidos. Nas últimas 
décadas, diante da ameaça contra o di-
reito de permanecer em suas terras, de 
perder a autonomia em seu modo de vi-
ver e a garantia da própria vida, os povos 
indígenas e quilombolas notoriamente 
têm se articulado e formado redes de 
resistência por todo o Brasil. São associa-
ções, coletivos e lideranças que percor-
rem o país e o mundo reivindicando do 
Estado brasileiro a aplicação da Constitui-
ção Federal e a certificação do território 
para a continuidade de seus modos de 
criar, fazer e viver e para repassar seus co-
nhecimentos às futuras gerações.

 �  As dificuldades dos quilombolas, vídeo do Canal Preto. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gDXPK49-FAM&list=PLnOUzpxOh3N9_
tE4xMQN4rmPXZ5i9lLBO&index=15&t=2s. Acesso em: 2 ago. 2020.

 �  Marcha de protesto contra mudança da Funai para a pasta do Ministério da Agricultura. 
Brasília (DF), 2019. 
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�  Em 2014, indígenas Guarani, entre eles, crianças, mais uma vez protestam em São Paulo (SP) pela demarcação de suas áreas e pela garantia 
das futuras gerações indígenas.

�  Crianças dançam em cerimônia do Bumba Meu Boi na comunidade 
quilombola do Imbiral (no  Maranhão), em comemoração ao Dia da 
Consciência Negra, em 20 de novembro de 2014. A participação das 
crianças em manifestações comunitárias é de grande importância
para a continuidade da cultura local. 

�  Em imagem de 2015, em Bom Jesus da Lapa 
( BA), crianças quilombolas têm aula em uma 
sala ao ar livre, sob a sombra de uma árvore. 

1. A disputa por terras e os confl itos no campo são uma ameaça constante para as populações 
indígenas e quilombolas. Nesse cenário, qual  é a importância da regularização das terras 
das comunidades tradicionais para o enfrentamento da violência no campo?

2. Qual é a relação entre a demarcação de territórios tradicionais e a garantia de preservação 
da diversidade cultural? 
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�  Representantes indígenas chegam à Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2016, para participar de audiência 
pública sobre a exploração privada de parques e reservas estaduais. 
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RELEITURA
Leia o trecho  a seguir, do líder indígena Davi Kopenawa. Depois, siga as orientações  do Roteiro de trabalho.

A queda do céu (trecho selecionado)
Davi Kopenawa

Os brancos talvez pensem que pararíamos de defender nossa floresta caso nos dessem montanhas de suas mercado-
rias. Estão enganados. Desejar suas coisas tanto quanto eles só serviria para emaranhar nosso pensamento. Perderíamos 
nossas próprias palavras e isso nos levaria à morte. Foi o que sempre ocorreu, desde que nossos antigos cobiçaram as 
suas ferramentas pela primeira vez, há muito tempo. Essa é a verdade. Recusamo-nos a deixar que destruam nossa 
floresta porque foi Omama que nos fez vir à existência. Queremos apenas continuar vivendo nela do nosso jeito, como 
fizeram nossos ancestrais antes de nós. Não queremos que ela morra, coberta de feridas e dejetos dos brancos. Ficamos 
com raiva quando eles queimam árvores, rasgam a terra e sujam os rios. Ficamos com raiva quando nossas mulheres, 
filhos e idosos morrem sem parar de fumaça de epidemia. Não somos inimigos dos brancos. Mas não queremos que 
venham trabalhar em nossa floresta porque não têm como nos compensar o valor do que aqui destroem. É o que penso. 
Eu não sei fazer contas como eles. Sei apenas que a terra é mais sólida do que nossa vida e que não morre. Sei também 
que ela nos faz comer e viver. Não é o ouro, nem as mercadorias, que faz crescer as plantas que nos alimentam e que 
engordam as presas que caçamos! Por isso digo que o valor de nossa floresta é muito alto e muito pesado. Todas as 
mercadorias dos brancos jamais serão suficientes em troca de todas as suas árvores, frutos, animais e peixes. As peles de 
papel de seu dinheiro nunca bastarão para compensar o valor de suas árvores queimadas, de seu solo ressequido e de 
suas águas emporcalhadas. Nada disso jamais poderá ressarcir o valor dos jacarés mortos e dos queixadas desapareci-
dos. Os rios são caros demais e nada pode pagar o valor dos animais  de caça. Tudo o que cresce e se desloca na floresta 
ou sob as águas e também todos os xapiri e os humanos têm um valor importante demais para todas as mercadorias e 
o dinheiro dos brancos. Nada é forte o bastante para poder restituir o valor da floresta doente. Nenhuma mercadoria 
poderá comprar todos os Yanomami devorados pelas fumaças de epidemia. Nenhum dinheiro poderá devolver aos espí-
ritos o valor de seus pais mortos! É por isso que devemos nos recusar a entregar nossa floresta. Não queremos que se 
torne uma terra nua e árida cortada por córregos lamacentos. Seu valor é alto demais para ser comprada por quem quer 
que seja. Omama disse a nossos ancestrais para viverem nela, comendo seus frutos e 
seus animais, bebendo a água de seus rios. Nunca disse a eles para trocarem a floresta 
e os rios por mercadoria ou dinheiro! Nunca os ensinou a mendigar arroz, peixe em 
lata de ferro ou cartuchos! O sopro de nossa vida vale muito mais! Para saber disso, 
não preciso ficar com os olhos cravados em peles de imagens, como fazem os brancos. 
Basta-me beber yãkoana e sonhar escutando a voz da floresta e os cantos dos xapiri.

*Para o povo indígena yanomami, Omama é o nome dado ao demiurgo de sua 
cosmologia, criador do mundo.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 354-355.

yãkoana: 
substância ritualística feita 
de cascas de árvore secas e 
pulverizadas. 
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 Roteiro de trabalho
1. O acesso à terra é condição fundamental para garantir o direito humano à segurança social dos povos tra-

dicionais, como indígenas e quilombolas. Entretanto, pelo texto apresentado acima, é possível induzir que 
esse direito nem sempre é assegurado no Brasil. Quais são as ameaças enfrentadas pelos povos indígenas 
que os leva a ter de lutar pelo direito de permanecer em seus territórios tradicionais? 

2. Por que o povo Yanomami se recusa a sair de suas terras?

3. Quando Kopenawa afirma: “Queremos apenas continuar vivendo nela do nosso jeito, como fizeram nossos 
ancestrais antes de nós.” e “Sei apenas que a terra é mais sólida do que nossa vida e que não morre. Sei 
também que ela nos faz comer e viver.”, o que ele evidencia sobre a relação entre um povo e determinado 
território?

4. O que a recusa do povo Yanomami em sair de seu território ancestral tem em comum com os negros des-
cendentes de escravizados, que se reivindicavam “quilombolas” no trecho do livro Torto arado, discutido 
neste capítulo?

5. Diante do que você viu neste capítulo, responda: Por que a sobrevivência de um povo está relacionada à 
garantia do direito de permanecer em seus territórios tradicionais?

 �  Indígenas Munduruku protestam em Brasília (DF, 2018) contra projeto construção de 
barragem em suas terras.
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 �  Em Brasília, indígenas protestam empunhando uma versão impressa da Constituição 
Federal de 1988, que determinou o direito à demarcação de terras. Foto de 2014. 
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TERRA Vermelha. Direção de Marco Bechis . Brasil, 2008. 
Ambientado no Mato Grosso do Sul, o filme tem a participação de indígenas  guarani-
- kaiowás para contar a história de um povo  que tenta recuperar suas terras ancestrais 
saqueadas por fazendeiros da região. Apesar de  ser uma obra ficcional, trata com 
realismo as diversas camadas de violência em meio aos conflitos de terra, dando des-
taque às populações indígenas fora da Amazônia, onde a expansão colonial e agrícola 
aconteceu primeiro. 

GUERRAS do Brasil.doc . Produção de Luiz Bolognesi. 
No Episódio 1, “As guerras da conquista”, acompanhamos um con-
junto de relatos pessoais e históricos que narram o genocídio indíge-
na como uma guerra iniciada nos primórdios da colonização, e que 
está em curso até os dias de hoje. A série  está disponível  on-line em 
plataformas de filmes.

 RELATÓRIO Figueiredo. O nome  é dado a um 
conjunto de documentos que por mais de 45 anos 
ficou desaparecido. Reencontrado em 2013, 
o Relatório condensa uma ampla apuração e 
denuncia  matanças e torturas contra indígenas, 
praticadas por latifundiários e funcionários do 
Serviço de Proteção ao Índio, órgão criado em 
1910 pelo Estado brasileiro durante as frentes 
de expansão para o interior do país. Para saber 
mais sobre o  Relatório Figueiredo , você pode acessar o endereço eletrônico do Ministério Público. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-
dos-povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo. Acesso em: 2 ago. 2020. O relatório está disponível 
no acervo da Biblioteca Digital Curt Nimuendajú. Disponível em: http://www.etnolinguistica.org/source:22/ 
Acesso em: 11 abr. 2021.

 HABITAR Habitat: Quilombola. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=x6I5SGgrXBg. Acesso em: 2 ago. 2020.

Nesse documentário, é possível acompanhar a rotina diária em uma co-
munidade remanescente de quilombo no território Kalunga, em Goiás. 
 Perceba o modo de vida e os conhecimentos dos quilombolas e aprenda  
um pouco mais sobre a cultura desse povo tradicional por meio de um 
olhar sensível para sua relação com a terra e a casa  – o lar deles.
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 CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação das Comunida-
des Negras Rurais Quilombolas. Disponível em: http://conaq.org.
br/. Acesso em: 2 ago. 2020.

A Conaq é uma organização nacional que representa diversos quilom-
bolas do Brasil. Dela  participam representantes das comunidades qui-
lombolas de estados das cinco regiões do país. Acesse  o website para 
acompanhar as últimas notícias sobre a resistência desses povos . 

VIAGENS em Escravo. Disponível em: https:www.slavevoyages.
org/. Acesso em: 2 ago. 2020.
Nesse site, você navega pelo maior acervo digital de informa-
ções sobre os navios negreiros. Nele, é possível encontrar infor-
mações sobre as pessoas trazidas do continente africano para a 
América, assim como registros dos principais canais de comér-
cio de escravos, e, ainda, acompanhar o fluxo dos navios ne-
greiros ao longo de uma linha do tempo durante a escravidão. 

OIT – Organização Internacional do Trabalho. Convenção n. 
169, de 7 de junho de 1989. Disponível em: http://www.mpf.
mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/legislacao/
legislacao-docs/convencoes-internacionais/convecao169.pdf/view/ 
Acesso em: 12 abr. 2021.
A Convenção n. 169 foi um importante marco legal na definição de 
protocolos para a identificação e a demarcação de territórios tradicio-
nais, entre os quais os quilombolas.

Re
pr

od
uç

ão



132 CAPÍTULO 5  

ENEM

1. Quando re�etimos sobre a questão da justiça, algumas associações são feitas quase intuitivamente, tais como a de equilíbrio 
entre as partes, princípio de igualdade, distribuição equitativa, mas logo as di�culdades se mostram. Isso porque a nossa 
sociedade, sendo bastante diversi�cada, apresenta uma heterogeneidade tanto em termos das diversas culturas que coe-
xistem em um mundo interligado como em relação aos modos de vida e aos valores que surgem no interior de uma mesma 
sociedade. 

CHEDIAK, K. A pluralidade como ideia reguladora: a noção de justiça a partir da filosofia de Lyotard. Trans/Form/Ação, n. 1, 2001 (adaptado).

A relação entre justiça e pluralidade, apresentada pela autora, está indicada em:

a. A complexidade da sociedade limita o exercício da justiça e a impede de atuar a favor da diversidade 
cultural.

b. A diversidade cultural e de valores torna a justiça mais complexa e distante de um parâmetro geral 
orientador.

c. O papel da justiça refere-se à manutenção de princípios fixos e incondicionais em função da diversidade 
cultural e de valores.

d. O pressuposto da justiça é fomentar o critério de igualdade a fim de que esse valor torne-se absoluto 
em todas as sociedades.

e. O aspecto fundamental da justiça é o exercício de dominação e controle, evitando a desintegração de 
uma sociedade diversificada.

2. O processo de justiça é um processo ora de diversi�cação do diverso, ora de uni�cação do idêntico. A igualdade entre todos 
os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual eliminação de discrimina-
ções e, portanto, de uni�cação daquilo que ia sendo reconhecido como idêntico: uma natureza comum do homem acima de 
qualquer diferença de sexo, raça, religião etc. 

BOBBIO, N. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

De acordo com o texto, a construção de uma sociedade democrática fundamenta-se em:

a. a norma estabelecida pela disciplina social.

b. a pertença dos indivíduos à mesma categoria.

c. a ausência de constrangimentos de ordem pública.

d. a debilitação das esperanças na condição humana.

e. a garantia de segurança das pessoas e valores sociais. 

3. A população negra teve que enfrentar sozinha o desa�o da ascensão social e frequentemente procurou fazê-lo por rotas ori-
ginais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo o futebol, música, sobretudo o samba, e a dança, sobretudo 
o carnaval, foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe 
consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era a�rmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos 
privilégios e arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos. 

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006 (adaptado). 

Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que esse(a)

a. ideologia equipara a nação a outros países modernos.

b. modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação.

c. peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros.

d. mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes.

e. dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias.
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4. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, o�ciais e 
particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e determina que o conteúdo programático 
incluirá o estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes 
à História do Brasil, além de instituir, no calendário escolar, o dia 20 de novembro como data comemorativa do “Dia da 
Consciência Negra”. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).

A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade bra-
sileira, porque

a. legitima o ensino das ciências humanas nas escolas.

b. divulga conhecimentos para a população afro-brasileira.

c. reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura.

d. garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação.

e. impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. 

5. Texto I

Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como “os brasis”, ou “gente brasília” e, 
ocasionalmente no século XVII, o termo “brasileiro” era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico 
desses eram muito mais populares. Assim, os termos “negro da terra” e “índios” eram utilizados com mais frequência do 
que qualquer outro. 

SCHWARTZ, S. B. Gente da terra braziliense da nação. Pensando o Brasil: a construção de um povo. In: MOTA, C. G. (Org.).  
Viagens incompletas: a experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: Senac, 2000 (adaptado). 

Texto II

Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade 
cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e 
anglo-saxões terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. 

SILVA, K. V., SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2006.

Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, durante o período 
analisado, são reveladoras da

a. concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado.

b. percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias.

c. compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados.

d. transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval.

e. visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. 
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 � Pessoas caminham por um trecho tomado pelo comércio ambulante no calçadão de Copacabana, no município do Rio de Janeiro (RJ). Foto de 2018. 
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� Disputa de futebol em um campo de várzea em Belo Horizonte (MG), em 2018.

� Via de circulação em um trecho da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Foto de 2020.
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Em atividades sociais, como encontrar amigos na rua, fa-
zer compras ou praticar algum esporte, reconhecemos, 
naturalmente, a existência de diferentes espaços com 

funções e formas de funcionamento próprias. Reconhecemos 
também os limites entre esses espaços, que separam, por exem-
plo, um campo de futebol de uma arquibancada. Você já parou 
para pensar sobre a importância dos espaços e dos territórios na
organização das sociedades humanas? Já teve a oportunidade 
de refletir sobre isso em uma viagem, ao sair de um bairro para 
outro ou atravessar os limites de um município, a divisa de um 
estado ou as fronteiras de um país? 

As características das paisagens e os recursos naturais dispo-
níveis no território são fundamentais para estruturar os assen-
tamentos humanos e as atividades econômicas. O modo como 
os territórios são administrados e as relações políticas entre os 
habitantes de cada território e entre os povos de territórios dife-
rentes também são aspectos determinantes para compreender a 
dinâmica social.

Neste capítulo, vamos compreender as transformações do território brasileiro e al-
guns dos principais conflitos e disputas que envolvem sua ocupação atual por diferen-
tes agentes territoriais. Assim, poderemos refletir sobre a ação dos diversos interesses 
econômicos e sociais em jogo na ocupação do espaço geográfico. Para começar, va-
mos conhecer um pouco da história do povo indígena Maxakali ou Maxacali.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR
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 FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO 
E DAS FRONTEIRAS
Você já parou para pensar que o território brasileiro nem sempre apresentou a 

exata configuração observada em um mapa político atual? As características desse 
território foram se constituindo e se consolidando como parte da formação histórica 
do Brasil, inicialmente como colônia de Portugal e, depois, como país independente. 
A ocupação do território, vinculada ao desenvolvimento das atividades produtivas, a 
ocorrência de conflitos com vizinhos sul-americanos e o estabelecimento de tratados 
diplomáticos foram fundamentais para a formação do território brasileiro. 

O primeiro evento diplomático importante para entender a formação do terri-
tório do Brasil levou ao Tratado de Tordesilhas, que você estudou no capítulo 3. O 
Tratado, firmado em 1494, determinava a divisão das terras descobertas e ainda 
por descobrir entre Portugal e Espanha. O critério para a distribuição era a localiza-
ção geográfica, adotando-se como referência uma linha imaginária traçada a 370 
léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Ficou estabelecido que pertenceriam 
a Portugal as terras situadas a leste dessa linha imaginária, entre elas uma parte do 
atual território brasileiro, partindo da costa banhada pelo oceano Atlântico. 

NARRATIVAS
Antes da ocupação promovida pelos colonizadores europeus nas terras que hoje compõem o território brasi-

leiro, os vários grupos da etnia Maxakali habitavam uma área entre os rios Pardo e Doce, entre os atuais estados 
da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os remanescentes desses grupos vivem hoje na Terra Indígena 
Maxakali, no município de Bertópolis, em Minas Gerais. Sobre as tensões entre os Maxakali e os usos do território 
indígena, leia um trecho da entrevista com Ailton Krenak. Em seguida, reflita sobre o tema com base no Roteiro 
de trabalho. 

Tem um povo que vive na região do vale do Mucuri, em Minas Gerais, os Maxacali. Eles são vizinhos dos Krenak, 
que estão na bacia do rio Doce. Nosso território, nossas florestas, foram devastados. O gado entrou lá no começo 
do século 20. A única coisa que os mineiros sabiam fazer era derrubar mata, botar boi e fazer garimpo. Os nossos 
parentes Maxacali continuam até hoje cercados por todas aquelas fazendas, sendo moídos por aquela violência co-
lonial em volta deles. Mas 90% deles não falam português e se negam a aprender português – como uma maneira 
de continuar vivendo neste mundo, que são capazes de recriar todo dia. Eles dão nome a todas as plantas e animais 
que existiram naquela paisagem antes de ela ser destruída. Cantam para eles, invocam a presença deles e criam um 
mundo animado para poder habitar. Os Krenak foram várias vezes arrancados da beira do rio e jogados em outros 
sítios, outros lugares, e tivemos que fazer o mesmo. Tivemos que criar um mundo para poder habitar, paralelo a este 
que vocês habitam no cotidiano. É uma orientação que pode ser pensada como mágica, mas na verdade é o nosso 
modo de vida. Enquanto perseverarmos nele, vamos continuar sendo quem somos. Essa experiência de experimentar 
uma consciência coletiva é o que orienta as minhas escolhas. [...].

MASSUELA, Amanda; WEIS, Bruno. O tradutor do pensamento mágico. Cult Uol, São Paulo, n. 251,  
4 nov. 2019. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/ailton-krenak-entrevista. Acesso em: 11 maio 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Segundo Krenak, quais são as dificuldades vividas pelos Maxakali para preservar seu território e seu modo 
de vida?

2. Converse com os colegas sobre a importância do território para a preservação da cultura de um povo. 
Depois, com base em suas conclusões, elabore uma lista de argumentos que justifiquem essa importância.

3. Em sua opinião, por que povos como os Maxakali utilizam como estratégia de resistência a recusa em 
aprender a língua portuguesa e a criação de mundos paralelos ao dos não indígenas?

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS206

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS601
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A chegada dos portugueses às terras que formariam o território brasileiro ocor-
reu justamente pela costa atlântica da América do Sul. O ano oficialmente reco-
nhecido dessa chegada foi 1500, a partir do qual a colonização portuguesa foi 
avançando em direção ao interior. Esse processo envolveu a ocupação de terras que 
pertenciam a diversas nações indígenas e a infiltração em áreas que caberiam ao 
domínio da Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. 

Durante o período colonial, outros tratados seriam firmados em virtude das próprias 
modificações na configuração do domínio territorial de Portugal e Espanha na América 
do Sul. Por meio desses tratados, como o de Madri, em 1750, e o de Badajoz, em 1801, 
ao mesmo tempo que se desconsiderava o direito dos povos originais sobre suas terras 
ancestrais, era reconhecida a ampliação da área sob o domínio português como resul-
tado de séculos de expansão colonial. Dessa forma, na ocasião da Independência, em 
1822, as dimensões do território brasileiro já eram próximas das atuais.

No começo do século XX, as fronteiras brasileiras receberam um novo traçado 
com a compra e a incorporação de territórios antes pertencentes à Bolívia e ao Peru, 
e que hoje formam o atual estado do Acre. 

O mapa a seguir apresenta essas transformações do território brasileiro, identifi-
cadas pela observação dos elementos indicados na legenda. 
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Baseado em Atlas Nacional do Brasil. 3. ed, Rio de Janeiro: IBGE, 2000. Disponível em http://biblioteca.ibge.gov.br/ 
index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=247603. Acesso 20 ago. 2020.
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Divisa ou limite? 
Os termos divisa e limite são, muitas vezes, utilizados como sinônimos, mas têm significados 

diferentes e expressam dinâmicas territoriais, culturais e sociais distintas.
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 � Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Esse 
limite entre países é considerado natural, pois tem como 
base de referência os rios Paraná e Iguaçu, elementos 
naturais da paisagem local. Foto de 2018.

 � Muro de concreto erguido em 2019 no limite entre 
os territórios de Israel e do Líbano. Apesar de ter sido 
construído após a definição do limite territorial, hoje o muro 
se constitui em elemento artificial que demarca visualmente 
a separação entre os dois países.
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2013-agencia-de-noticias/releases/28009-ibge-divulga-relacao-dos-municipios 

-na-faixa-de-fronteira. Acesso em 20 ago. 2020.

 O termo divisa é em-
pregado no Brasil para 
se referir à linha que se-
para os territórios de es-
tados vizinhos. Da mes-
ma forma, os limites 
municipais se referem 
às linhas que separam os 
territórios de municípios 
vizinhos. Essas linhas, 
assim como os limites 
entre países, podem ser 
naturais ou artificiais.Os limites nacionais correspon-

dem às linhas que demarcam o 
contorno dos países e definem 
a separação entre territórios de 
países vizinhos. Trata-se de linhas 
definidas por acordos e conven-
ções firmados entre os países li-
mítrofes.
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LER MAPAS
Reúna-se em grupo e analise os dois mapas a seguir, com base nas perguntas do Roteiro de trabalho.
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BNCC
EM13CHS106
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BILIDADE

BNCC
EM13CHS206

PARE e PENSE

1. O Tratado de Tordesilhas data de 1494. Mas a formação do Brasil como país teve início apenas em 
1500. De que modo o território brasileiro poderia ser infl uenciado por um tratado fi rmado antes 
de sua existência?

2. Analisando o mapa da página 137, que representa a evolução do território brasileiro, constatamos 
que a última alteração nos limites fronteiriços ocorreu em 1903, mais de 400 anos após a chegada dos 
portugueses. O que explicaria a decorrência de todo esse tempo para a consolidação do território?
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 Roteiro de trabalho

1. No mapa da esquerda, é possível identifi car as áreas de ocorrência de vegetação natural antes da coloniza-
ção portuguesa. Que formações vegetais são representadas nesse mapa?

2. Identifi quem, no mapa da direita, as áreas de ocorrência das mesmas formações vegetais. O que aconteceu 
com a extensão territorial dessas áreas?

3. Que informação representada no mapa da direita e ausente no da esquerda permite constatar as transfor-
mações sofridas pelas formações vegetais?

4. Apresentem, ao comparar os mapas, as relações que podem ser estabelecidas entre as características de ocupa-
ção do território brasileiro após o início da colonização portuguesa e as transformações na vegetação natural.

5. Segundo a opinião de vocês, é possível garantir a realização de atividades econômicas em determinado 
território e, ainda assim, evitar o desmatamento descontrolado? 
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 AS FRONTEIRAS DO TERRITÓRIO 
BRASILEIRO
Para compreender a dinâmica de um território tão extenso como o Brasil, preci-

samos analisar suas dimensões físicas articuladas aos aspectos econômicos e políti-
cos, pois o território se constitui pela convergência de diferentes processos sociais. 

Com uma área de cerca de 8 mil quilômetros quadrados, o Brasil é um país com 
dimensões continentais. Em termos comparativos, a superfície do território brasilei-
ro corresponde a 41,5% da América Latina, 20,8% do continente americano e 6% 
das terras emersas do planeta.

Todo esse território é delimitado por fronteiras que, dependendo de suas ca-
racterísticas, apresentam dinâmicas distintas. Existem dois tipos de fronteira: a ter-
restre, com 15.719 quilômetros de extensão, que separa o território brasileiro dos 
demais países da América do Sul, exceto Chile e Equador; e a fronteira marítima, 
com cerca de 7 mil quilômetros de extensão, que percorre o litoral desde o Arroio 
Chuí, ponto mais ao sul do Brasil, na divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, 
até a foz do rio Oiapoque, no limite entre o Amapá e a Guiana Francesa.

O termo fronteira não se restringe à divisão entre territórios distintos, como 
ocorre com a noção de limite ou divisa. As fronteiras abrangem faixas de contato 
e definem relações entre os territórios, em geral de dois ou mais países. As regiões 
de fronteira possuem uma dinâmica própria, influenciada por aspectos culturais e 
econômicos oriundos de cada lado dos limites territoriais. Por definição, a faixa de 
fronteira apresenta largura de 150 quilômetros; no entanto, no Brasil, há trechos que 
podem ter até 700 quilômetros, pois as faixas seguem o limite dos municípios. 

Este mapa mostra a divisão da faixa de fronteira do Brasil em três grandes arcos, 
que foram definidos com base em suas características geoeconômicas, culturais e de 
ocupação populacional. No Arco Norte, o predomínio de municípios com grandes ex-

tensões territoriais amplia a largura da faixa 
de fronteira. A região é povoada por dife-
rentes etnias e abriga o maior contingen-
te de populaç ã o indí gena do paí s, como 
os Yanomami e os Macuxi (do Alto Rio 
Negro), os Tikuna (do Alto Solimõ es) e os 
Pano (do Alto Solimões e do Alto Juruá ), 
que ocupam territórios brasileiros e de 
países vizinhos. Nessa região de fronteira, 
foram criadas inúmeras reservas indígenas, 
já demarcadas e homologadas, ou em 
processo de homologação, como parte de 
uma estratégia dos países fronteiriços para 
criar zonas-tampões e reduzir ou impedir a 
circulação de mercadorias e o crescimento 
de cidades. As atividades econômicas dessa 
região se baseiam no cultivo de subsistên-
cia, na pesca e no extrativismo vegetal. No 
entanto, houve crescimento intenso da mi-
neração de bauxita. 

A faixa de Fronteira Norte tem sua 
identidade produtiva relacionada a culti-
vos de subsistência (pesca e mandioca) e 
ao extrativismo vegetal; contudo, atual-
mente, a mineração da bauxita, a silvi-
cultura e a produção de piaç ava são as 
principais fontes de riqueza da região. 

O Arco Central engloba dinâmicas 
econômicas relacionadas com a produ-
ção agropecuária, baseada em grandes 
propriedades, voltadas à criação de gado 
de corte e à monocultura mecanizada da 

homologada:
decisão do poder público 
con� rmada por autoridade 
judicial. 
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Baseado em PÊGO, Bolívar (coord.). Fronteiras do Brasil. Diagnóstico e agenda de pesquisa 
para a política pública. Brasília: Ministério da Integração Nacional; IPEA, 2018. p. 163.
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soja, e, em pequenas e médias propriedades rurais, voltadas à produção agrícola 
diversificada. Há, na região, atividades industriais ligadas à secagem e ao armaze-
namento da soja, bem como à produção de amido, no caso de pequenas unidades 
fabris. As cidades, a maioria de porte médio ou com população reduzida, organi-
zam-se em torno dessa produção agropecuária, servindo de entreposto e oferecen-
do serviços (sistema financeiro, compra de maquinário etc.). 

O Arco Sul, entre os estados do Paraná , de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, 
corresponde à faixa de fronteira mais povoada e com forte influência dos modelos de 
desenvolvimento oriundos da colonização. Trata-se de uma área que historicamente 
sofreu mais interferências relacionadas à consolidação das fronteiras com os países 
vizinhos, por isso foi alvo de políticas mais consolidadas, que remontam a conflitos 
militares com os países fronteiriços – Uruguai, Paraguai e Argentina – desde o século 
XIX, como a Guerra da Cisplatina (1825) e a Guerra do Paraguai (1864). Sua ocupação 
decorreu de processos territoriais distintos, recebendo fluxos de espanhóis e portugue-
ses, que se confrontaram com os povos originais na disputa pelo território; depois, fo-
ram para a região imigrantes alemães e italianos, formando diferentes colônias rurais. 
A faixa de fronteira é ocupada pela atividade agrícola, baseada em pequenas e médias 
propriedades, e pela criação de gados bovino e ovino em grandes fazendas. 

 Os brasiguaios
A partir da década de 1960, diferentes iniciativas dos governos militares brasileiro 

e paraguaio contribuíram para o crescimento do fluxo migratório em direção ao país 
vizinho. Uma mudança do Estatuto Agrário do Paraguai permitiu a compra de ter-
ras por estrangeiros, integrada a campanhas publicitárias do governo brasileiro, que 
incentivavam a compra de terras no leste do Paraguai. Além disso, a construção da 
Usina Hidrelétrica de Itaipu provocou escassez de terras no sul do Brasil, em virtude 
da desapropriação de uma extensa região. Entre 1960 e 1989, estima-se que cerca de
12 milhões de hectares foram adquiridos no Paraguai por imigrantes brasileiros atraí-
dos por preços baixos. Como resultado desses fluxos e da consequente concentração 
de brasileiros e seus descendentes – os chamados brasiguaios – no Paraguai, surgi-
ram inúmeros conflitos relacionados à concentração fundiária e a diferenças culturais.

 Cidades gêmeas
Você já imaginou morar no Brasil, abastecer o carro no Paraguai e visitar com 

regularidade alguém que vive na Argentina? Rotinas como essa são possíveis para 
os moradores de cidades fronteiriças, como Foz do Iguaçu.

Em determinados trechos da faixa de fronteira entre o Brasil e seus vizinhos sul-ame-
ricanos ocorrem fluxos intensos de pessoas e mercadorias. Esse tipo de dinâmica ocorre 
principalmente entre as chamadas cidades gêmeas. Trata-se de cidades vizinhas, situa-
das em países diferentes e que formam uma região fronteiriça com grande densidade 
populacional e intensas interações cultural e econômica. 

No Brasil, existem cerca de 29 cidades gêmeas, das quais dez se localizam no Rio 
Grande do Sul. Um exemplo é Tabatinga, no Brasil, e Leticia, na Colômbia. O único 
marco limítrofe entre os dois países é um poste com as respectivas bandeiras, por 
isso a população transita entre as duas cidades como se fossem uma só. Como o 
custo de vida em Tabatinga é mais elevado, muitos consumidores brasileiros fazem 
suas compras em Leticia. 

Uma das mais importantes cidades gêmeas localiza-se em uma trí-
plice fronteira: Foz do Iguaçu, no Brasil; Ciudad del Este, no Paraguai; e 
Puerto Iguazú, na Argentina. Essa fronteira representa, politicamente, 
um esforço de integração entre os três países, com base em diferentes 
acordos e negociações, que culminaram na construção da Ponte Interna-
cional da Amizade, inaugurada em 1965. 

O mapa da página anterior representa a faixa de fronteira que separa 
o Brasil dos países vizinhos da América do Sul, indicada na cor amarela. 
Ao longo dessa faixa, as áreas em laranja representam as linhas de fron-
teira, onde as cidades estabelecem limites territoriais com outros países 
mas não apresentam ligações diretas com eles, como ocorre com as cida-
des gêmeas, compreendidas pelas áreas representadas na cor vermelha.

PARE e PENSE

• Você considera homogênea a 
fronteira brasileira com os paí-
ses vizinhos da América do Sul? 
Para ajudar nessa refl exão, faça 
uma análise comparativa entre 
o mapa da fronteira brasileira e 
outros mapas temáticos do Brasil.
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 UM TERRITÓRIO EM DISPUTA
Como você já sabe, o Brasil tornou-se um Estado 

autônomo e soberano com a independência, em 1822, 
mas a formação do território brasileiro, como o conhe-
cemos hoje, só foi completada em 1903, com a com-
pra do estado do Acre, antes pertencente à Bolívia. No 
entanto, no interior desse território, persistem inúme-
ras disputas e conflitos, em vista das diversidades social 
e étnica brasileiras e dos diferentes interesses econômi-
cos e políticos que disputam a ocupação, o uso do solo 
e a exploração dos recursos naturais.

Um importante foco de conflito, espalhado por di-
versas regiões brasileiras, refere-se ao desrespeito aos 
direitos dos povos indígenas. Assegurada pela Consti-
tuição de 1988, a demarcação das chamadas Terras 
Indígenas é condição fundamental para que esses 
povos tenham assegurados os modos de vida tradicio-
nais, por meio do acesso à terra, e fiquem protegidos 
contra invasões. No entanto, diversos agentes econô-
micos, como fazendeiros, garimpeiros, mineradores, 
madeireiros e empresários de turismo e do ramo imo-
biliário, têm exercido forte pressão, tentando ocupar e 
explorar essas áreas.

Os povos Pataxó e Tupinambá vivem em 26 al-
deias localizadas no sul da Bahia, em uma região com 
alto potencial turístico; por isso, têm sido pressionados 
por empreiteiras e investidores do mercado imobiliário. 
Há décadas esses povos organizam diversas ações para 
estabelecer o diálogo com o poder público a fim de 
obter a regularização de seus territórios. 

Os Guarani Kaiowá, no sul do Mato Grosso do 
Sul, enfrentam conflitos e lutam por suas terras desde 
1880, época em que a região recebeu colonos gaú-
chos que retornavam da Guerra do Paraguai e busca-
vam terras. Outro tipo de conflito foi motivado pela 
instalação da Companhia Matte Laranjeira na região, 
gerando uma série de disputas por terras. Entre 1915 
e 1928, foram criadas oitos reservas indígenas no es-
tado, mas a área demarcada já não era suficiente para 
abrigá-los. Com a expansão das cidades e o aumento 

da atividade agropecuária, houve o acirramento dos 
conflitos: os territórios desse povo são frequentemen-
te invadidos e a pressão aumenta cada vez mais, por 
conta da valorização da terra e da expansão do agro-
negócio na região.

Os desafios enfrentados pelos Guarani Mbya de-
monstram também o surgimento de disputas em terras 
indígenas provocadas pela valorização econômica do 
solo urbano. Uma das aldeias desse povo localiza-se 
na Terra Indígena Jaraguá, na Zona Norte da cidade de 
São Paulo. A disputa envolve a comunidade indígena, 
a Prefeitura e uma grande construtora, que pretende 
construir torres de prédios destinadas à moradia. O 
munícipio aprovou a realização da obra, mas, para o 
início da construção, era necessário o licenciamento 
ambiental. Os Guarani Mbya denunciaram o fato de 
que a decisão da Prefeitura desconsiderou o territó-
rio tradicional indígena. Em uma área de 2 hectares 
foram confinadas cerca de 586 pessoas, pressionadas 
pelo crescimento da cidade e pela drástica redução 
da reserva nas últimas décadas. No início de 2020, a 
comunidade resistiu, por meio de protestos, à reinte-
gração de posse expedida pela Prefeitura a favor da 
construtora. 

Para proteger as terras indígenas existem órgãos 
de fiscalização, como a Fundação Nacional do Índio 
(Funai), órgão federal ligado ao Ministério da Justiça. É 
a Funai que coordena e executa a política indigenista 
do governo federal, tendo como missão institucional 
proteger e promover os direitos dos povos indígenas 
no Brasil e contribuir para o desenvolvimento sustentá-
vel das populações indígenas. 

Cabe à Funai promover estudos de identificação 
e delimitação, demarcação, regularização fundiária e 
registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
povos indígenas, além de monitorá-las e fiscalizá-las.
Também são de sua responsabilidade a coordenação 
e a implementação de políticas de proteção aos povos 
isolados e recém-contatados.

A concepção de território dos Guarani Mbya

Os povos indígenas possuem concepções de território muito distintas das concepções das 
sociedades ocidentais capitalistas. Para eles, o território não é fonte de recursos a serem ex-
plorados e comercializados, mas um espaço sagrado de vida no qual suas práticas sociais se 
efetivam. Sem o território, não é possível viver plenamente. Para os Guarani Mbya, o território 
é o “mundo” que habitam. Veja a seguir uma explicação da antropóloga Maria Inês Ladeira 
sobre o assunto:

Os Guarani Mbya mantêm a configuração de seu “território tradicional” através de suas inúmeras aldeias dis-
tribuídas em vasta região abrangendo regiões no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e no Brasil, constituindo-se 
o mar seu limite terreno. Assim, para os Mbya, o “conceito de território” supera os limites físicos das aldeias e 
trilhas e está associado a uma noção de “mundo” que implica a redefinição constante das relações multiétnicas, 
o compartilhar espaços etc. O domínio de seu território, por sua vez, se afirma no fato de que suas relações de 
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Veja, a seguir, dois procedimentos de investigação das transformações do espaço geográfico ao longo do tem-

po. No primeiro, apresentamos duas imagens  de Dubai, nos Emirados Árabes, capturadas por satélite. Nesse caso, 
a análise se realiza por comparação. No segundo exemplo, no mapa da mancha urbana da Região Metropolitana 
de São Paulo (entre 1881 e 2010), a sobreposição dos fenômenos temporais ocorre no mesmo registro. 
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A técnica de sobreposição de áreas pode ser utilizada para representar não apenas a evolução de um mesmo 
fenômeno ao longo do tempo como também a ocorrência simultânea de fenômenos diferentes, desde que haja 
relação entre eles. 

Agora é sua vez de elaborar uma representação utilizando essa técnica. Mas, antes disso, você vai precisar fazer 
uma pesquisa para selecionar um ou mais fenômenos que possam ser representados.

reciprocidade não se encerram exclusivamente nem em suas aldeias, nem em complexos geográficos contínuos. 
Elas ocorrem no âmbito do “mundo” onde se configura este seu território. Desse modo, o domínio de um amplo 
território pelos Guarani acontece através das dinâmicas sociais, econômicas, políticas e de movimentos migrató-
rios realizados ainda hoje sobretudo por famílias do subgrupo Mbya [...].

GUARANI Mbya. Povos Indígenas no Brasil – Instituto Socioambiental. Disponível em:  
https://www.indios.org.br/pt/Povo:Guarani_Mbya. Acesso em: 18 jun. 2020.

 � Vista área de Dubai, 1984.

 � Vista área de Dubai, 2016.

Fonte: https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/antes-todo-esto-era-campo-el-brutal-
crecimiento-de-17-ciudades-del-mundo-visto-desde-el-aire/. Acesso em: 13 abr. 2021.
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OCEANO ATLÂNTICO

Trópico de Capricórnio

46º 30’O

10 km0

Até1881

1882 a 1914

1915 a 1929

1930 a 1949

1950 a 1962

1963 a 1974

1975 a 1980

1981 a 1985

1986 a 1992

1993 a 1997

1998 a 2002

2003 a 2010

Períodos

A pesquisa pode ser realizada em um atlas geográfico ou na internet, desde que seja possível imprimir esse 
material. O objetivo é encontrar dois mapas com a mesma escala e que representem, por meio de áreas ou man-
chas, fenômenos que se manifestam no território brasileiro. Podem ser fenômenos diferentes no mesmo período 
ou o mesmo fenômeno em períodos diferentes. Concluída a pesquisa, será necessário providenciar papel transpa-
rente, lápis preto e lápis coloridos e seguir os passos indicados.

• Posicione o papel transparente sobre o primeiro mapa e copie o contorno do território brasileiro com lápis 
preto. Depois, escolha um lápis colorido e copie o contorno da área representativa do fenômeno selecionado. 

• Posicione o mesmo papel transparente sobre o segundo mapa e, utilizando outro lápis colorido, copie o 
contorno que representa o fenômeno selecionado. 

• Pinte as áreas traçadas com as cores escolhidas e construa uma legenda para indicar os fenômenos mapeados.

Em seguida, responda às questões do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Que fenômeno ou fenômenos você selecionou? 

2. Comparando as diferentes áreas projetadas em seu mapa, a que conclusões você chegou sobre os fenôme-
nos que elas representam?

3. O que muda em relação às possibilidades de comparação entre um fenômeno que é representado em ima-
gens ou mapas diferentes e outro que seja projetado na mesma representação?

EVOLUÇÃO DA MANCHA URBANA –  
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (1950-1962)

Fonte: GOVERNO do Estado de São Paulo. Macrometrópole paulista; leitura do território. Emplasa/UDI, 2012. 
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 Territórios de proteção ambiental
A garantia da biodiversidade e a preservação de ecossistemas contra a expansão 

descontrolada de pastagens e atividades agrícolas também são motivo de conflitos no 
território brasileiro. A Constituição de 1988 redefiniu e colocou em prática as chamadas 
Unidades de Conservação (UCs) com base em diferentes critérios de uso e proteção 
de determinados territórios. Algumas Unidades são rigorosamente conservadas, com a 
proibição de exploração de recursos naturais e restrições de acesso, como ocorre com 
alguns parques e estações ambientais, enquanto outras permitem que práticas susten-
táveis de cultivo ou extração de recursos sejam realizadas. O mapa a seguir representa 
a distribuição, no Brasil, das Unidades de Conservação com maior extensão territorial. 

Equador

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÂNTICO

Trópico de Capricórnio

0º

60º O

Unidades de conservação

Percentual de cada bioma em unidade de conservação

Unidades de conservação no país 
chegam a 150 milhões de hectares

Pantanal
5%

Pampa
3%

Mata Atlântica
9%

Cerrado
8%

Caatinga
7%

Amazônia
25% 385 km0

ÁREAS PÚBLICAS SOB PROTEÇÃO

Ao analisar o mapa, podemos observar que as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste apresentam menor concentração de UCs. Essas regiões também correspon-
dem às áreas mais exploradas por atividades econômicas e para ocupação urbana.

A preservação ambiental é fundamental para o desenvolvimento social e econô-
mico, pois a existência de áreas preservadas influencia na disponibilidade de água, na 
regulação do microclima e na biodiversidade, que interferem na agricultura, por exem-
plo. No entanto, devido à concepção equivocada de que áreas de proteção ambientais 
atravancam o desenvolvimento econômico, muitas dessas Unidades sofrem constan-
tes invasões e têm seus limites desrespeitados, em razão de serem alvo de pressões 
econômicas e políticas para flexibilizar suas regras e assim permitir a exploração de 
recursos naturais. 

Fonte: Alcance Territorial da Legislação Ambiental e Indigenista. Embrapa Monitoramento por Satélite, 2018. Disponível em:  
https://observatorio3setor.org.br/noticias/coalizao-de-ongs-pede-compromisso-dos-presidenciaveis-para-a-conservacao 

-do-patrimonio-natural-brasileiro/#mapa%20brasil%20verde. Acesso em 20 jul. 2020.
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Sociedade e território 
Nos territórios político-administrativos, como mu-

nicípios, unidades federativas e Estado nacional, há 
instituições governamentais que detêm poder legal 
para o exercício de sua gestão. No Brasil, essas insti-
tuições são administradas por funcionários públicos 
e também por políticos eleitos pelo povo. Mas isso 
não significa que o restante da população não tenha 
mecanismos para influenciar o modo como o territó-
rio é gerido.

Cada indivíduo ou organização social pode buscar 
meios para fazer com que suas reivindicações che-
guem aos representantes do poder. Quanto maior a 
proporção da sociedade que se manifesta a favor ou 
contra determinadas medidas, maiores são as chan-
ces de as reivindicações serem acatadas.

O território é essencialmente a manifestação es-
pacial do poder. Desse modo, a área de um territó-
rio corresponde ao alcance das relações de domina-
ção ou das regras definidas por aqueles que detêm 
o controle sobre as instituições e os mecanismos de 
poder nele vigentes. Compreendido em sua definição 
elementar como o espaço sob controle de instituições 
ou pessoas, o conceito de território pode ser empre-
gado em diferentes contextos e escalas. 

Em uma democracia, a gestão do território é fei-
ta pelos representantes que foram eleitos pelo povo. 
No entanto, além de votar conscientemente, há ou-
tros meios de o cidadão contribuir para garantir os 

princípios democráticos, pois os modelos tradicionais 
de representação democrática se apresentam insufi-
cientes, uma vez que, na perspectiva de um Estado 
ativo, não caberia uma administração pública isolada, 
burocrática e fechada à participação. 

A Constituição Federal promulgada em 1988 
consolidou o direito da participação popular por 
meio dos chamados institutos de democracia, en-
tre eles o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular 
na formulação de leis, a participação em conselhos 
e a gestão participativa. Assim, a participação social 
efetiva na administração pública surge como meio 
de garantir e ratificar sua legitimidade, reafirmando 
o ideal de que a democracia participativa e a atua-
ção do Estado podem ser complementares na busca 
pelo bem comum.

Os povos indígenas, por exemplo, estabelecem 
os próprios territórios quando ocupam determinada 
área, e nela instituem modos próprios de convívio 
social e de utilização dos recursos naturais, além 
de controlar a entrada e a saída de pessoas. Con-
tudo, por estarem inseridos no território brasileiro, 
os territórios em que eles habitam estão sujeitos a 
normas determinadas pelas instituições de poder do 
Estado brasileiro.

De forma semelhante, outros territórios se cons-
tituem como resultado da organização de comuni-
dades formadas em realidades das mais variadas, 

� A Mata Atlântica, em 1500, quando os portugueses iniciaram 
a conquista do território, estendia-se de norte a sul do país,
mas foi devastada ao longo da história de ocupação territorial 
e ainda sofre, atualmente, com o crescimento das cidades e 
o desenvolvimento econômico. Hoje, a maior parte das áreas 
que ainda apresentam esse tipo de vegetação são Unidades 
de Conservação, que sofrem constante pressão. Nesta 
imagem de 2018, observamos parte do Parque das Dunas, 
em Natal (RN), que sofre impactos com a ocupação irregular.

Se
co

m
 N

at
al

PARE e PENSE

1. A formação territorial de um país envolve a defi nição de limites externos e a estruturação interna 
do território. No caso brasileiro, como a estruturação interna do território, ainda em processo, 
impacta os povos indígenas?

2. Se é possível explorar os recursos naturais sem comprometer os biomas, por que na atualidade 
são criadas Unidades de Conservação para proibir a extração de recursos, como forma de impedir 
a destruição do meio ambiente? A proibição de qualquer tipo de exploração ocorre em todas as 
Unidades de Conservação?
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que têm no espaço que ocupam um forte elemento 
de identificação entre seus integrantes.

Da mesma forma que o conceito de território 
abrange realidades em que se fortalecem a preser-
vação de tradições e a harmonia comunitária, ele 

também passou a ser utilizado em referência a áreas 
controladas informalmente por grupos criminosos 
que, por meio do exercício da violência e como re-
sultado da ausência do poder do Estado, impõem as 
próprias regras. 

 O TERRITÓRIO AMAZÔNICO
Para compreender a situação da Amazônia, precisa-

mos diferenciar dois termos que se relacionam, mas não 
têm o mesmo significado: Floresta Amazônica (ou 
Amazônia) é o bioma que predomina na região Norte 
do Brasil (Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, 
Acre e Tocantins), enquanto Amazônia Legal consiste 
em uma categoria criada pelo governo federal para de-
limitar um território com características históricas, cultu-
rais, sociais, políticas e econômicas comuns, composto 
dos estados da região Norte, do Mato Grosso e de parte 
do estado do Maranhão. A Amazônia Legal totaliza uma 
área de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, 
que corresponde a 61% do território brasileiro e abriga 
todo o bioma da Floresta Amazônica e parte do Cerrado 
e do Pantanal mato-grossense.

Também é comum falar em região amazônica 
para fazer referência a uma parte da Amazônia Le-
gal coberta por floresta, uma vez que essa região 

concentra diversos recursos naturais e tem provoca-
do inúmeros conflitos territoriais, abrangendo ativi-
dades econômicas e ações políticas e militares. Na 
região existem reservas significativas de água potá-
vel, fauna e flora com imensa biodiversidade e de 
grande interesse para a indústria farmacêutica, uma 
incrível variedade de madeiras de lei utilizadas na 
produção moveleira, recursos minerais, como miné-
rio de ferro, alumínio (bauxita), cobre, ouro, man-
ganês e estanho, extraídos por empresas de porte, 
tanto nacionais como internacionais, entre outras 
riquezas naturais.

A atuação de empresas mineradoras e de garim-
peiros na Amazônia gera conflitos de terras e diver-
sos impactos ambientais, causando a contaminação 
dos rios, a remoção e a contaminação dos solos, a 
supressão de vegetação, a perda de biodiversidade 
e a geração de resíduos e efluentes.
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 � Placa indicando os território quilombolas Kaonge e Dendê, no município de Cachoeira (BA). As 
comunidades quilombolas, assim como as indígenas, constituem os próprios territórios, onde 
desenvolvem modos também próprios de vida. Foto de 2016.



Biopirataria
A biopirataria pode ser entendida como a apropriação de um organismo ou do conhecimento sobre 

ele, com intenção de lucro econômico fora de sua região de origem, sem interesse em repartir com a 
comunidade os benefícios gerados por esse organismo. O termo foi cunhado em 1992, na Convenção 
sobre Diversidade Biológica. 

Observe o quadro a seguir, elaborado com base em uma reportagem do jornalista Rafael Garcia 
para a revista Galileu.

PARE e PENSE

• O conceito de sustentabilidade surgiu vinculado ao ideal de conciliação entre desenvolvimento 
econômico e preservação ambiental. Que fatos podem ser apontados para demonstrar que o ideal 
de sustentabilidade ainda não se tornou uma realidade predominante? 
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SERINGUEIRA
• O primeiro caso grave de apropriação

de recursos biogenéticos da Amazônia 
arruinou a economia local há cem anos, 
muito antes de o conceito de 
biopirataria surgir. No século XIX, o 
inglês Henry Wickham levou sementes 
de seringueira para a Malásia, que no 
início do século XX desbancou o Brasil
como maior exportador de borracha.

CURARE
• Um exemplo de apropriação do 

conhecimento indígena
é o da erva Chondodrendron 
tomentosum, usada por 
indígenas para fazer o veneno 
de �echa curare. 
A substância ativa tubocurarina foi 
isolada na década de 1940 e rendeu 
às empresas Glaxo Wellcome, 
Abbott e Eli Lilly patentes 
milionárias de relaxantes 
musculares usados em cirurgias.

JABORANDI
• A pilocarpina, um dos medicamentos 

mais usados no tratamento de 
glaucoma, foi extraída das folhas do 
arbusto jaborandi (Pilocarpus 
jaborandi), natural da Amazônia e 
patenteada pela empresa alemã 
Merck. Comunidades que conheciam 
propriedades medicinais da planta são 
hoje obrigadas a pagar royalties na 
compra de medicamentos.

SAPO
• O veneno do sapo Phyllomedusa bicolor é usado por indígenas 

brasileiros e peruanos para tratar amarelão e dores em geral. 
Na década de 1980, o cientista italiano Victorio Ersparmer obteve 
amostras da substância e publicou um estudo sobre seus 
efeitos. Depois disso, pesquisadores dos Estados Unidos 
patentearam seu uso no tratamento de isquemia de feridas 
causadas por hepatite.

JARARACA
• Em 1963, o pesquisador brasileiro Sérgio Ferreira 

descobriu que o veneno da cobra jararaca tinha um 
princípio ativo com potencial para remédios 
anti-hipertensivos.
O cientista publicou um artigo sobre a descoberta, mas 
foi o laboratório Bristol Myers-Squibb quem patenteou
o uso da substância no medicamento Captopril.

na 

isolada na década de 1940 e 
às empresas
Abbott e Eli Lilly 

, um dos medicamentos 

UM
SÉCULO DE 
BIOPIRATARIA

CUPUAÇU
• Em 1998 a empresa japonesa

Asahi Foods registrou a marca 
cupuaçu nos Estados Unidos e na Europa e pediu uma 
patente sobre o processo de fabricação do cupulate, o 
chocolate de cupuaçu inventado por brasileiros. Ambos 
os registros, que estão sendo contestados judicialmente, 
vieram à tona quando uma loja que vendia geleia de 
cupuaçu amazônico na Alemanha foi noti�cada.

FONTE:  GARCIA, Rafael. Quem vai explorar a biodiversidade amazônica? In: Revista Galileu. fev. 2007.    
                   Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT625254-1948-2,00.html. Acesso em: 18 jun. 2020.

ANDIROBA
• As sementes da árvore andiroba fornecem um óleo 

amarelo com propriedades medicinais conhecidas 
por indígenas e caboclos. Ele é usado para tratar
bicho-de-pé e como repelente natural de insetos. 
A empresa francesa Rocher Yves patenteou na década 
de 1990 o uso do extrato de andiroba para qualquer 
aplicação cosmética ou farmacêutica.
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 O Estado nacional e as disputas 
territoriais na Amazônia
Em 1966, a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) 

já tinha o propósito de atrair empreendimentos privados para a região por meio de 
incentivos fiscais. Entre as facilidades proporcionadas pelo governo, estava o acesso 
a grandes extensões de terra e fontes de recursos naturais. Para tornar possível a 
transferência legal das terras públicas para a iniciativa privada, o Estado promoveu 
alterações significativas na legislação. A concessão desses incentivos geralmente 
exigia que os beneficiários colocassem em prática empreendimentos que contri-
buíssem para o desenvolvimento econômico da região. Porém, em muitos casos, a 
compra de terras com incentivo do governo foi realizada apenas em caráter especu-
lativo, com o objetivo de lucrar com a futura valorização das propriedades. 

Em 1970, o interesse do Estado brasileiro em garantir a integridade e a ocu-
pação do território levou à criação do Plano de Integração Nacional, que buscava 
estratégias para o desenvolvimento econômico das regiões Norte e Nordeste. O Pla-
no incorporou as atividades da Sudam e da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene), articulando uma integração entre as regiões. No entanto, a 
implementação dessas políticas acirrou ainda mais as questões territoriais na região 
amazônica e ampliou a ocorrência de conflitos pela ocupação de terras. 

Além da transferência de terras, o governo investiu na criação de infraestrutura, 
como estradas, portos, aeroportos e hidrelétricas, como forma de viabilizar a insta-
lação de grandes projetos empresariais, por exemplo, as da indústria de mineração. 

O governo federal também se comprometeu a levar para a Amazônia trabalha-
dores provenientes de outras regiões brasileiras, principalmente do Nordeste. Após 
o término das grandes obras de infraestrutura, a maior parte desses trabalhadores 
optou por permanecer na região amazônica para se estabelecer como posseiros, 
em busca de terras ou de outras oportunidades de trabalho. Logo, no período entre 
1960 e 1970, a população amazônica dobrou como resultado das medidas governa-
mentais. Assim, acompanhando o crescimento populacional, também se multiplica-
ram os problemas ambientais e os conflitos pela terra. 

Impactos das políticas de Estado
As políticas de ordenamento territorial geraram para a região muitos problemas 

relacionados à preservação ambiental, à disputa por terras e ao uso de recursos. 
Além disso, foram implementadas sem obedecer a critérios técnicos que conside-
rassem os aspectos naturais da Amazônia, como clima, dinâmica hidrológica, ca-
racterísticas dos solos etc. Como resultado, até hoje, há dificuldade na conservação 
e na manutenção das infraestruturas criadas. Por exemplo, algumas áreas foram 
definidas para a construção de agrovilas, isto é, locais de assentamento de famílias 
rurais. Entretanto, muitas delas foram abandonadas, pois não foram criadas estru-
turas que garantissem a permanência dessas famílias, como acesso à saúde e à edu-
cação e vias para transportar o excedente de produção até o mercado consumidor.

BA
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 � Trecho da rodovia Transamazônica 
no município de Itaituba, no 
sudeste do Pará, 2016. A abertura 
dessa rodovia cortando a mata 
densa da floresta tornou-se 
símbolo de progresso na região. 
No entanto, até hoje, há trechos 
intransitáveis em virtude das fortes 
chuvas sazonais que atingem a 
região e da falta de recursos para 
garantir a manutenção da rodovia.

Publicidade governamental  
(c. 1966) divulgando incentivos fiscais 

para atrair investimento privado na 
Amazônia. 
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Nos anos 1980, a região amazônica ganhou im-
portância mundial nos debates sobre meio ambiente 
e preservação de recursos naturais, enquanto inúme-
ros projetos de exploração de minérios, abertura de 
pastagens e extração de madeira de lei continuavam a 
avançar sobre a floresta. Essas disputas pelo território 
transformaram a região em tema de encontros inter-
nacionais para discussão dos rumos do planeta, assim 
como em pauta de grupos políticos que, sob o slogan 
“A Amazônia é nossa”, procuravam justificar a explo-
ração da região. 

Nos anos 1990, diversos investimentos, especial-
mente na construção de infraestrutura, foram reali-
zados pelo governo federal, por meio de planos plu-
rianuais, com diferentes nomes, como Brasil em Ação 
(1996-1999), Avança Brasil (2000-2003) e Programa 
de Aceleração do Crescimento 2 (2012-2015). Tais em- 
preendimentos ampliaram o de-
bate em torno de usos e ocu-
pações do território amazônico, 
bem como dos riscos e impac-
tos sobre as comunidades que 
habitavam a região e sobre o 
meio ambiente em geral. Um 
dos mais polêmicos foi aquele 
motivado pela construção da 
Usina Hidrelétrica de Belo Mon-
te, na bacia do rio Xingu, no 
norte do Pará. 

Os impactos provocados por 
represas hidrelétricas costumam 
ser profundos, visto que afetam 
extensas áreas no entorno e 
transformam a vida das comu-
nidades locais em virtude da 
desapropriação de terras e dos 
deslocamentos de populações. 
Além disso, as hidrelétricas in-

fluenciam o fluxo dos rios e demandam a inundação de 
grandes áreas para a construção da represa. A Hidrelétrica 
de Belo Monte teve alta prioridade desde o plano Avança 
Brasil, mas seu licenciamento ambiental foi avaliado por 
especialistas como rápido e precipitado. 

Muitos especialistas e ativistas de movimentos am-
bientais já denunciaram que a obra tem profundo im-
pacto sobre a região em virtude da mudança no regime 
das águas do rio Xingu, que alterou o equilíbrio da vida 
aquática e reduziu o transporte fluvial na região. Mas 
foi o povo indígena Juruna que mais sofreu com a nova 
usina, pois se trata de um povo canoeiro, que vive do 
rio não apenas para a busca de alimentos e como meio 
de transporte, mas também como espaço integrado 
com suas concepções sagradas. Não foi, pois, sem mo-
tivos que os Juruna descreveram 2016, ano em que a 
usina foi inaugurada, como o “ano do fim do mundo”. 

Em busca de pactos pela Amazônia
No começo do século XXI, a busca pela integração 

da região com base em medidas governamentais ca-
pazes de aliar desenvolvimento econômico e sustenta-
bilidade marcou os debates sobre política pública para 
a região. Acordos e pactos foram firmados entre os 
diferentes atores sociais, entre eles Estados e municí-
pios, sociedade civil organizada e grupos econômicos, 
com o propósito de reduzir a degradação ambiental da 
floresta e fortalecer a responsabilidade socioambiental 
dos setores produtivos na Amazônia. Um deles foi o 
Pacto pela Madeira Legal e Sustentável, assinado em 
2008 pelo Ministério do Meio Ambiente e pelos seto-
res envolvidos na cadeia produtiva da madeira, que se 
comprometiam a adquirir apenas madeira certificada, 
isto é, que tivesse sua origem comprovada. A medida 
pretendia reduzir a extração ilegal de madeira de lei das 
áreas florestais preservadas. 

Mas as políticas de desenvolvimento sustentável 
ainda enfrentam inúmeros obstáculos, sendo alteradas 
segundo os projetos de cada novo governo, visto que 

ainda não há um plano de Estado consolidado para a 
região. Nos últimos anos, houve crescimento de áreas 
de floresta afetadas por queimadas, que visam à cria-
ção de áreas de pastagens e agricultura, ou à simples 
especulação imobiliária. O tema esteve presente nos 
noticiários internacionais em 2017 e tem sido motivo de 
preocupação por parte de movimentos ambientalistas 
e cientistas em todo o mundo. Por outro lado, não há 
mais espaço para políticas de preservação absoluta da 
região, como se fosse possível mantê-la à parte do de-
senvolvimento social e econômico do país. 

Por isso, um dos desafios para a ocupação e o uso 
do território amazônico passa, em primeiro lugar, pela 
compreensão das diversas forças políticas, por interes-
ses econômicos e pelos direitos sociais dos povos que 
vivem na região. Uma política para a Amazônia deveria 
ser capaz de garantir desenvolvimento e manutenção 
dos modos de vida dos povos amazônicos, bem como 
do ecossistema florestal, em sua biodiversidade e rique-
za, para todo o planeta.

 � Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, quando começou a operar comercialmente. Ela 
é a quarta maior usina do mundo em potência já instalada. Pará, 2016.
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� Área desmatada e transformada em pastagem na divisa do 
Amazonas com Rondônia, 2017. Atualmente, a carne bovina é 
um dos principais itens de exportação do Brasil. Boa parte dela 
é proveniente da região amazônica, onde há muitas fazendas 
criadas por meio do desmatamento ilegal.

 Os co nflitos territoriais amazônicos
Na floresta vivem cerca de mil comunidades qui-

lombolas e diversas comunidades tradicionais, como 
ribeirinhos, seringueiros, jangadeiros, caboclos e cam-
poneses, que constituem a diversidade cultural, social 
e étnica da região, ao lado de centenas de povos in-
dígenas. Esses povos dependem da floresta para sua 
sobrevivência e a reprodução de sua cultura, por isso 
desenvolvem atividades de baixo impacto, que garan-
tem a preservação do meio ambiente.

A partir dos anos 1960, a ocupação do território 
amazônico ampliou-se com a abertura de novas estra-
das, facilitando o acesso a áreas de densa vegetação. 
Assim, com a privatização de terras, minas e florestas, 
a maneira pela qual a região passou a ser ocupada por 
novos desbravadores levou à exclusão social e à dester-
ritorialização das comunidades tradicionais locais. Essa 
prática culminou em uma tendência progressiva de de-
gradação ambiental. 

Os Yanomami e a luta pela terra
O povo indígena Yanomami habita uma vasta região 

de floresta localizada na fronteira entre o Brasil e a Vene-
zuela. Do lado brasileiro, suas terras compõem uma área 
de cerca de 9,6 mil quilômetros quadrados, onde vivem 
aproximadamente 19 mil pessoas em mais de 200 aldeias 
entre o estado de Roraima e o noroeste do Amazonas. 

Os primeiros contatos entre os Yanomami e os não 
indígenas ocorreram entre as décadas de 1910 e 1940, 
em virtude da expansão da atividade extrativista e 
de missões do Serviço de Proteção aos Índios, criado 
no começo do século com o propósito de integrar os 
povos indígenas à sociedade nacional. Esses contatos 
foram feitos a princípio com as frentes extrativistas e 
missionárias. 

Mas, a partir da década de 1970, os planos de 
desenvolvimento da região levaram à abertura de es-
tradas e à instalação de fazendas e serrarias, especial-

mente em Roraima, alterando de modo significativo o 
contato com os não indígenas. 

Em 1975, o projeto Radar da Amazônia (Radam), 
criado durante a ditadura militar para mapear as rique-
zas do território nacional por meio de imagens áreas 
de radar, identificou a existência de jazidas minerais na 
região onde viviam os Yanomami. A notícia deu origem 
a uma verdadeira corrida do ouro, atraindo cerca de 
40 mil garimpeiros, principalmente no final da década 
de 1980, para o território indígena. Esse novo contato 
provocou um choque epidemiológico de grandes pro-
porções, em face da transmissão de doenças conta-
giosas para as quais os Yanomami não tinham defesas 
imunológicas. Estima-se que cerca de 20% da popula-
ção yanomami morreu naquele contexto, vitimada por 
doenças e pela violência dos garimpeiros. 

Embora a atividade de extração de ouro tenha di-
minuído nas últimas décadas, e os Yanomami tenham 
conquistado, desde 1992, o direito à sua Terra Indígena, 
estima-se que, em 2019, havia entre 6 mil e 7 mil garim-
peiros atuando ilegalmente nas terras desse povo.

PARE e PENSE
1. Refl ita, em linhas gerais, sobre as políticas 

do Estado brasileiro para a região ama-
zônica entre as décadas de 1960 e 1970.

2. Por que a mudança nas políticas governa-
mentais, no início do século XXI, não foi ca-
paz de alterar o modelo de exploração dos 
recursos naturais da Amazônia, tampouco 
a expansão da pecuária e da monocultura 
na região?

� Criança yanomami é levada para um posto médico por piloto 
da Força Área Brasileira, em 1990. 

Bruno Kelly/Reuters/Fotoarena
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Os conflitos fundiários na região
A concentração fundiária, a grilagem e a falta de regularização da propriedade da 

terra têm promovido inúmeros conflitos e mortes em todo o território amazônico. A 
Comissão da Pastoral da Terra (CPT), órgão ligado à Igreja Católica, informou que, em 
2016, foram registrados quase mil conflitos na Amazônia Legal, envolvendo cerca de 
90 mil famílias. 

Entre os municípios de Santarém e Juruti, no oeste do Pará, encontra-se um 
território de aproximadamente 87 mil hectares, chamado Gleba Nova Olinda, uma 
vasta extensão de terras públicas sob jurisdição do estado. Lá, os povos indígenas 

LER DEPOIMENTOS
Para enfrentar os desafios impostos pela lógica de ocupação dos não indígenas, os Yanomami se organizam 

politicamente e lutam pela preservação de seu território e de sua identidade cultural. Leia a seguir trechos de de-
poimentos de duas lideranças e então reflita sobre o tema com base no Roteiro de Trabalho. 

Davi Kopenawa

A terra-floresta só pode morrer se for destruída pelos brancos. Então, os riachos sumirão, a terra ficará friável, as árvores se-
carão e as pedras das montanhas racharão com o calor. Os espíritos xapiripë, que moram nas serras e ficam brincando na floresta, 
acabarão fugindo. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los para nos proteger. A terra-floresta se tornará seca e vazia. Os 
xamãs não poderão mais deter as fumaças-epidemias e os seres maléficos que nos adoecem. Assim, todos morrerão.

YANOMAMI. Povos Indígenas no Brasil – Instituto Socioambiental. Disponível em:
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Yanomami. Acesso em: 5 ago. 2020.

Dário Kopenawa 

Os garimpeiros estão na nossa casa e não temos a barreira contra a transmissão da pandemia [da covid-19]. Pode 
espalhar dentro da terra indígena, temos nossos velhinhos. E se chegar, se entrar lá, quantos yanomamis vão morrer? Não 
sabemos. É problema muito sério e corremos esse risco trazido por garimpeiros em nossa comunidade. Nós, yanomami, 
estamos com muito medo. Quem vai nos proteger, quem vai barrar essa doença?

MAAKAROUN, Bertha. “Quantos ianomâmis vão morrer?” O isolamento deste líder indígena na floresta. Estado de Minas, 
17 abr. 2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/pensar/2020/04/18/interna_pensar,1139446/

quantos-ianomamis-vao-morrer-o-isolamento-deste-lider-indigena-na-f.shtml. Acesso em: 5 ago. 2020.

Davi Kopenawa Yanomami é escritor, xamã e líder político yanomami. Atualmente, é presidente 
da Hutukara Associação Yanomami, entidade indígena de ajuda mútua e etnodesenvolvimento.

Dário Vitório Kopenawa Yanomami, fi lho de Davi Kopenawa Yanomami, é vice-presidente da 
Hutukara Associação Yanomami.

 Roteiro de trabalho

1. Diferentemente do que ocorre nas sociedades urbano-capitalistas, a lógica de exploração e acumulação econô-
micas não embasa a organização social nem a concepção de território dos Yanomami. Aponte elementos no 
depoimento de Davi Kopenawa que ilustram a relação de seu povo com o meio do qual faz parte.

2. Por que podemos deduzir, com base na fala de Davi Kopenawa, que a natureza, além de fornecer recursos 
materiais, representa uma base cultural e espiritual para os Yanomami? 

3. Em ambos os depoimentos, verifi ca-se o temor gerado pelo contato dos Yanomami com os não indígenas. 
Que temor é esse e o que o justifi ca? 

4. A principal recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a pandemia de covid-19 
em 2020, a fi m de reduzir o ritmo de propagação da doença, foi o isolamento social, segundo o qual as 
pessoas deveriam permanecer em sua residência durante o maior tempo possível. Contudo, essa recomen-
dação não se mostrou viável para grande parte da população mundial. Por quê? Ela seria viável e sufi ciente 
para impedir a contaminação dos Yanomami?
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grilagem: prática de 
colocar um documento 
falsi� cado em uma caixa ou 
gaveta com grilos. Depois 
de algum tempo, a ação dos 
insetos provoca um efeito 
de envelhecimento no docu-
mento, que é então utilizado 
para forjar a propriedade 
antiga de um terreno. 
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Borari e Arapium, pequenos agricultores e comunidades de ribeirinhos convivem, há 
décadas, com a destruição da floresta provocada por madeireiros e produtores de 
soja. A valorização do preço da terra e a ausência de fiscalização e policiamento na 
área rural resultam em mecanismos violentos de apropriação de terras que incluem 
intimidação, espancamentos, destruição de casas e aldeias, além de ameaças e até 
mesmo assassinatos de lideranças populares e indígenas. 

Desde a década de 1990, a Gleba Nova Olinda passa por embates simbólicos em 
torno da definição da identidade das comunidades tradicionais entre aqueles que 
reivindicam ascendência indígena borari e aqueles que negam o reconhecimento 
dessa distinção étnica e cultural. Nos últimos anos têm se intensificado as ações 
dos agentes da Funai, do Incra e do Ministério Público, interessados em mediar o 
conflito de forma a impedir a violência. 

Outro exemplo de disputa por terra no Pará é a Ocupação 1 200, localizada no 
município de Redenção, no sudeste do estado. A área foi ocupada por cerca de 
1 200 famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em 
2014. O conflito teve início em 2006, com uma ação do MST, que reivindica a cria-
ção de assentamentos de grande parte de área pública da União, a qual deveria ter 
sido destinada à reforma agrária. 

Desde então, as famílias que vivem em terras que fazem parte de processos de 
reassentamento do programa de Reforma Agrária estão sob ameaça constante de 
ataques, assassinatos, tortura, cativeiro, incêndio, invasão de propriedade, enve-
nenamento por pulverização aérea de agrotóxicos e atentados a bala contra suas 
casas e veículos. 

Aliança dos povos da floresta
Uma das mais importantes lutas para preservar a floresta e a cultura dos povos 

que habitam a região amazônica teve início com Chico Mendes, sindicalista, se-
ringueiro e ativista reconhecido internacionalmente pela sua atuação política em 
defesa da floresta e contra a exploração dos seringueiros. 

Chico Mendes foi responsável pela criação do sindicato dos tra-
balhadores rurais de Xapuri (AC), onde vivia. Lá, organizou a União 
dos Povos da Floresta (aliança entre indígenas, seringueiros, casta-
nheiros, pequenos pescadores e populações ribeirinhas) para impe-
dir o desmatamento da região.

A militância de Chico Mendes deixava os fazendeiros incomo-
dados. Uma de suas ações para impedir o avanço de tratores sobre 
as florestas, por exemplo, era o chamado empate: quando famílias 
inteiras (mulheres e crianças à frente) se sentavam de forma orga-
nizada próximo das máquinas, inibindo o desmate. Chico Mendes 
ganhou notoriedade internacional, mas foi morto, em 1988, em 
uma emboscada feita pelo filho de um grileiro de terras.

A Aliança dos Povos da Floresta surgiu em meados dos anos 1980, 
quando algumas das mais importantes lideranças dos povos indígenas 
e dos seringueiros do Brasil se uniram para reivindicar demarcações de 
territórios e a criação de reservas extrativistas. Era o momento de aber-
tura democrática, e a Assembleia Constituinte dava início a seus traba-
lhos. A articulação e a pressão dessas lideranças foram fundamentais 
para a inclusão de direitos em defesa dos povos indígenas e de proteção 
do meio ambiente na Constituição.

Atualmente, os povos da floresta continuam resistindo à depreda-
ção do meio ambiente e à pressão causada pelos diferentes agentes e 
interesses econômicos. 

� Extração de látex em Santa Isabel do Rio Negro (AM),
2014. Essa atividade é realizada por meio de sulcos 
feitos no tronco das seringueiras. Por isso, esse tipo 
de extrativismo vegetal depende da preservação da 
floresta em que é encontrada essa espécie de árvore.
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• De que modo o contexto em que os confl itos com os 
povos indígenas ocorrem pode evidenciar o predomínio 
da economia sobre o meio ambiente e a vida humana?
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Você tem a seguir duas fontes de informação relacionadas com a luta pela preservação do meio ambiente e de 

terras indígenas. Trata-se de um texto e um gráfico. Faça a interpretação de cada recurso, apreendendo as infor-
mações disponíveis. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Amazônia desmatada concentra 9 em cada 10 mortes de ativistas por conflito no campo
Amanda Rossi

O Brasil vem se mantendo no primeiro lugar de um ranking nada honroso: há cinco anos consecutivos, é o país em que 
mais se mata ativistas que lutam por terra e defesa do meio ambiente, de acordo com a organização internacional Global 
Witness, que anualmente lista os lugares do mundo onde há mais mortes em conflitos no campo.

Mas um mapeamento feito pela BBC Brasil em dados da ONG referentes ao período compreendido entre janeiro de 
2015 e maio deste ano [2017] vai além: mostra que a Amazônia Legal, a área que engloba os oito Estados e parte do 
Maranhão, é palco de nove entre dez desses crimes (87%). As demais mortes ocorrem em outros lugares, principalmente 
no Nordeste.

O levantamento mostra ainda que quase não há mortes no coração da floresta, onde está grande parte da mata pre-
servada, mas sim em um arco de zonas desmatadas na periferia da Amazônia, localizadas principalmente em Rondônia 
e no leste do Pará. Entre 2016 e 2017, dois de cada três mortos ali eram sem-terra, posseiros ou trabalhadores rurais – a 
lista também inclui indígenas e quilombolas.

ROSSI, Amanda. Amazônia desmatada concentra 9 em cada 10 mortes de ativistas por conflito no campo. BBC News Brasil, 26 jul. 2017.  
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40615688. Acesso em: 15 jun. 2020.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS305

Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/595056-numero-de-mortes 
-de-liderancas-indigenas-em-2019-e-o-maior-em-pelo-menos-11-anos-diz-pastoral 

-da-terra. Acesso em: 15 jun. 2020.
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1. Que informações você pode extrair do texto e do gráfico? 

2. A violência que abrange disputas pela posse de terras ocorre em todo o território brasileiro, mas, segundo 
o texto, a Amazônia Legal concentra 87% dos assassinatos envolvendo essas disputas. Na mesma região, a 
expansão dos incêndios florestais e do desmatamento atingiu níveis alarmantes nos últimos anos. Por que 
a Amazônia é o palco dessa realidade?

3. Em quais anos os casos de assassinato de indígenas foram mais expressivos?

4. Na sua opinião, o que deveria ser feito pelo Estado e a sociedade brasileira para evitar esse tipo de violên-
cia? Reflita também sobre como você e sua turma podem contribuir com esse objetivo.



AS DINÂMICAS DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

RELEITURA
Organizem-se em grupos e, com base no que vocês leram e debateram, elaborem uma reflexão utilizando 

ferramentas digitais e aplicativos que lhes permitam criar uma obra de arte. Pode ser um vídeo curto e criati-
vo, uma fotografia expressiva, uma música eletrônica, uma história em quadrinhos. Vocês devem responder, 
com a criação artística, à seguinte questão: “Como é o território em que vivemos?”. 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
BELO Monte depois da inundação. Direção de Todd Southgate. Brasil, 2016. (50 min).

Retrata os impactos sociais e ambientais, assim como as controvérsias envolvidas no projeto e  
na construção da barragem de Belo Monte, no Pará.

VOZES da floresta. Direção de Betse de Paula. Brasil, 2019. (95 min). 

O documentário retrata a resistência das lideranças femininas nas áreas florestais, que lutam 
pela preservação do meio ambiente, a favor dos direitos das mulheres e por melhores condi-
ções de vida para os povos da floresta.

ALBUQUERQUE, José Lindomar C. A dinâmica das fronteiras: os brasiguaios na fronteira 
entre o Brasil e o Paraguai. São Paulo: Annablume, 2010.

Livro que analisa as fronteiras demográficas, econômicas, políticas e culturais dos brasiguaios 
na região leste do Paraguai, abordando prioritariamente os conflitos presentes e passados 
entre brasileiros e paraguaios.

BECKER, Bertha; STENNER, Claudio. Um futuro para a Amazônia. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2008.

Os autores apresentam uma análise geopolítica da região, enfatizando a importância do 
conhecimento científico como meio para compreender a realidade e interferir nela.

POVOS Indígenas do Brasil – Instituto Socioambiental. Disponível em: 
https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_são. Acesso em: 4 ago. 2020. 

Site em que se apresentam a cultura, a história e os territórios das diversas etnias 
indígenas distribuídas pelo Brasil.

AMAZÔNIA Notícia e Informação. Disponível em: https://amazonia.org.br. 
Acesso em: 4 ago. 2020.

Site de notícias da região amazônica.
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ENEM
1. A nova cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e 

técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos, de suas próprias terras.

LOPES, R.J. O novo mapa da floresta, Folha de S. Paulo, 7 maio 2011 (adaptado).

A existência de um projeto como o apresentado no texto indica a importância da cartografia como elemen-
to promotor da

a. expansão da fronteira agrícola.
b. remoção de populações nativas.
c. superação da condição de pobreza.
d. valorização de identidades coletivas.
e. implantação de modernos projetos agroindustriais.

2. Em uma disputa por terras, em Mato Grosso do Sul, dois depoimentos são colhidos: o do proprietário de 
uma fazenda e o de um integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra:

Depoimento 1
“A minha propriedade foi conseguida com muito sacrifício pelos meus antepassados. Não admito invasão.
Essa gente não sabe de nada. Estão sendo manipulados pelos comunistas. Minha resposta será à bala.
Esse povo tem que saber que a Constituição do Brasil garante a propriedade privada. Além disso, se esse governo quiser 
as minhas terras para a Reforma Agrária terá que pagar, em dinheiro, o valor que eu quero.” – proprietário de uma fa-
zenda no Mato Grosso do Sul.

Depoimento 2
“Sempre lutei muito. Minha família veio para a cidade porque fui despedido quando as máquinas chegaram lá na Usina. 
Seu moço, acontece que eu sou um homem da terra. Olho pro céu, sei quando é tempo de plantar e de colher. Na cidade 
não fico mais. Eu quero um pedaço de terra, custe o que custar. Hoje eu sei que não estou sozinho. Aprendi que a terra 
tem um valor social. Ela é feita para produzir alimento. O que o homem come vem da terra. O que é duro é ver que aqueles 
que possuem muita terra e não dependem dela para sobreviver, pouco se preocupam em produzir nela.” – integrante do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), de Corumbá – MS.

A partir da leitura do depoimento 1, os argumentos utilizados para defender a posição do proprietário 
de terras são:

 I. A Constituição do país garante o direito à propriedade privada, portanto, invadir terras é crime.

 II. O MST é um movimento político controlado por partidos políticos.

 III. As terras são o fruto do árduo trabalho das famílias que as possuem.

 IV. Este é um problema político e depende unicamente da decisão da justiça.

Estão corretas as proposições:

a. I, apenas.

b. I e IV, apenas.

c. II e IV, apenas.

d. I , II e III, apenas.

e. I, III e IV, apenas.

3. A partir da leitura do depoimento 2, quais os argumentos utilizados para defender a posição de um 
trabalhador rural sem terra?

 I.  A distribuição mais justa da terra no país está sendo resolvida, apesar de que muitos ainda não têm 
acesso a ela.

 II. A terra é para quem trabalha nela e não para quem a acumula como bem material.
 III. É necessário que se suprima o valor social da terra.
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 IV. A mecanização do campo acarreta a dispensa de mão de obra rural.

Estão corretas as proposições:
a. I, apenas.
b. II, apenas.
c. II e IV, apenas.
d. I, II e III, apenas.
e. III, I, IV, apenas.

4. A luta pela terra no Brasil é marcada por diversos aspectos que chamam a atenção. Entre os aspectos positi-
vos, destaca-se a perseverança dos movimentos do campesinato e, entre os aspectos negativos, a violência 
que manchou de sangue essa história. Os movimentos pela reforma agrária articularam-se por todo o ter-
ritório nacional, principalmente entre 1985 e 1996, e conseguiram de maneira expressiva a inserção desse 
tema nas discussões pelo acesso à terra. O mapa seguinte apresenta a distribuição dos conflitos agrários em 
todas as regiões do Brasil nesse período, e o número de mortes ocorridas nessas lutas.

50º O

Equador

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
PACÍFICO

Trópico de Capricórnio

450 km0

Número total de 
assassinatos

83

21

1

OLIVEIRA, A. U. A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais,
 conflitos e reforma agrária. Revista Estudos Avançados. Vol. 15 n. 43, 

São Paulo, set./dez. 2001.

Com base nas informações do mapa acerca dos conflitos pela posse de terra no Brasil, a região

a. conhecida historicamente como das Missões Jesuíticas é a de maior violência.

b. do Bico do Papagaio apresenta os números mais expressivos.

c. conhecida como oeste baiano tem o maior número de mortes.

d. do norte do Mato Grosso, área de expansão da agricultura mecanizada, é a mais violenta do país.

e. da Zona da Mata mineira teve o maior registro de mortes.
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Esta obra foi elaborada considerando as Competências Gerais, as Competências Específicas e as Habilidades a seguir.

Competências Gerais 

1.  Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2.  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem pró-
pria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conheci-
mentos das diferentes áreas. 

3.  Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também participar de práticas diversifi-
cadas da produção artístico-cultural. 

4.  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como co-
nhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e senti-
mentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo. 

5.  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e co-
municação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem enten-
der as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiá-
veis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista 
e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos hu-
manos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético 
em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocio-
nal, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecen-
do suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas. 

9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a coopera-
ção, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, cul-
turas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilida-
de, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sus-
tentáveis e solidários. 

Competências Específicas 
1.    Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e cul-

turais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes 
tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se 
criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de 
vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de na-
tureza científica.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e 
espaços, mediante a compreensão das relações de poder que deter-
minam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

3.  Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos 
e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e 
seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposi-

ção de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, 
nacional e global.

4.  Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes 
territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na 
construção, consolidação e transformação das sociedades.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e vio-
lência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, 
e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferen-
tes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.
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Habilidades
(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias 
filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de ma-
trizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente seu significado 
histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. 

(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, 
culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e 
sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que 
caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

(EM13CHS105) Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas (populações nômades e sedentárias, entre outras) e oposições dicotômicas 
(cidade/campo, cultura/natureza, civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual etc.), explicitando suas ambiguidades.

(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comu-
nicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

(EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a 
mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, 
de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.

(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos 
(fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões 
políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.

(EM13CHS203) Comparar os significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e cultural) em diferentes sociedades, contextualizando 
e relativizando visões dualistas (civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo, esclarecimento/obscurantismo, cidade/campo, entre outras).

(EM13CHS204) Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o 
papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas

(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, no 
Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis.

(EM13CHS206) Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, 
ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico.

(EM13CHS302) Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos 
naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais – entre 
elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.

(EM13CHS305) Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização 
ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.

(EM13CHS306) Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na promo-
ção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta (como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes 
comunidades, entre outros).

(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações 
técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e contextos.

(EM13CHS403) Caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho próprias da contemporanei-
dade, promovendo ações voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação dos Direitos Humanos.

(EM13CHS404) Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou geográficos e seus 
efeitos sobre as gerações, em especial, os jovens, levando em consideração, na atualidade, as transformações técnicas, tecnológicas e informa-
cionais.

(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas de de-
sigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às 
diferenças e às liberdades individuais.

(EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e 
afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com base em argumentos éticos.

(EM13CHS504) Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas 
no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas.

(EM13CHS601) Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodes-
cendentes (incluindo as quilombolas) no Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária 
desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país.

(EM13CHS603) Analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas e de exercício da cidadania, aplicando 
conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania etc.).

(EM13CHS605) Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade, identificar os 
progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas diante da desigualdade 
e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo.

(EM13CHS606) Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira – com base na análise de documentos (dados, tabelas, mapas 
etc.) de diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, 
que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.
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Apresentação

Esta obra tem como objetivo fundamental oferecer a possibilidade de um trabalho renovado na área de Ciên-
cias Humanas levando em conta as diretrizes expressas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso significa 
propor um grande processo de renovação, na medida em que abandonamos a perspectiva estritamente discipli-
nar para construir uma proposta pedagógica que tem como foco a área de Ciências Humanas como um campo 
de conhecimento mais amplo, agora denominada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A mudança de obras 
disciplinares para área do conhecimento implica a criação de obras que não são a simples soma ou justaposição 
de disciplinas, mas a construção de propostas interdisciplinares que levem em conta os conhecimentos de cada 
disciplina para realizar uma análise de contextos sociais em diferentes tempos e espaços. 

Para possibilitar a aprendizagem dos estudantes, é preciso levar em conta as expectativas, ansiedades e incer-
tezas dos jovens em processo de formação, assim como as questões que os mobilizam. Trata-se certamente de um 
caminho de mão dupla, um processo de ressignificação de ideias, de interação e troca entre professores e alunos.

Para se aproximar do contexto das diferentes juventudes, vemos a necessidade de constituir um ensino con-
textualizado, que é aquele que possibilita construir as aprendizagens inserindo os conteúdos na realidade vivida. 

Para constituir esta proposta pedagógica, nossa principal ferramenta de trabalho é o texto, que pode se apre-
sentar em diferentes linguagens: o artigo jornalístico, o texto literário, o poema, o ensaio, mas também a imagem, 
a propaganda, a pintura, a história em quadrinhos, a tabela, o gráfico e os objetos da cultura material. Todos po-
dem ser considerados textos que precisam ser “lidos” e interpretados. Mas quando lemos um texto sem a familia-
ridade com o gênero, sem ter domínio de habilidades de leitura e com pouca inserção nas práticas de letramento, 
certamente haverá grande dificuldade em construir uma interpretação e propor um diálogo a partir do texto. O 
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens, pois precisam ser observadas de forma reflexiva para que pos-
samos extrair suas ideias. Ao analisar uma fotografia, por exemplo, não podemos apenas passar os olhos apressa-
damente sobre ela, como acontece muitas vezes no nosso cotidiano saturado de imagens. Vale lembrar que todas 
as diferentes linguagens podem ser fontes de conhecimento para a área de Ciências Humanas. Ao analisar uma 
propaganda de televisão, por exemplo, é possível refletir sobre a importância do consumismo para certos grupos 
sociais no mundo capitalista. Assim, destacamos aqui a preocupação de propor uma obra em que os muitos textos 
que nos ajudam a ler e interpretar o mundo em que vivemos estejam presentes para que os conhecimentos da área 
de Ciências Humanas possam ser aprendidos. Entretanto, esse aprendizado só ocorrerá se nós, como educadores, 
nos desafiarmos a propor o diálogo com os muitos textos inseridos na obra. Ler neste caso significa não apenas 
obter informações, mas ser capaz de compreender as intenções do autor, as ideias que pretende comunicar, iden-
tificar os argumentos e ser capaz de desenvolver argumentos próprios para concordar ou discordar tendo em vista 
também seus referenciais, conhecimentos e a realidade em que se vive.

Assim, para os autores, o conteúdo desta obra é tudo aquilo que se relaciona com o processo de aprendiza-
gem, no seu sentido mais amplo. Significa colocar em destaque todos os pilares que constituem a sociedade em 
que vivemos. Mas também são conteúdos fundamentais: aprender a observar, produzir e interpretar textos diver-
sos; saber comparar, pesquisar, analisar, sintetizar e transferir conhecimentos. Também é parte do conteúdo ser 
capaz de formular opiniões, argumentar e refletir acerca da realidade, tendo como referência os eventos sociais, 
históricos e o conhecimento produzido pelas disciplinas que compõem a área. 

Já é tempo de formar alunos que sejam capazes de mais do que apenas reproduzir conhecimentos prontos. 
Não se formarão pessoas críticas somente com textos de autores críticos, é preciso um método que favoreça o 
desenvolvimento de pessoas competentes, criadoras e reflexivas, capazes de organizar informações e produzir 
ideias próprias.



Sumário

1. A BNCC e a especificidade da área de Ciências Humanas ...................................................................... 165

2. Organização e funcionamento da obra ................................................................................................. 168

2.1. Seções da obra .............................................................................................................................. 168

2.2. Possibilidades de organização do tempo de trabalho com cada um dos capítulos ........................... 170

3. O trabalho com competências e habilidades na obra em uma perspectiva interdisciplinar ...................... 170

4. O trabalho organizado por áreas de conhecimento e as disciplinas da área  
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas .............................................................................................. 172

4.1. As disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas .......................................................174

5. As juventudes do século XXI e a construção de uma proposta de trabalho para  
o Ensino Médio na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ......................................................... 177

6. O processo de avaliação na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ............................................ 179

Referências .................................................................................................................................................. 180

Capítulo 1 . ................................................................................................................................................ 182

Capítulo 2 ............................. ...................................................................................................... .....................194

Capítulo 3 ....................... .................................................................................................................................212

Capítulo 4 .................... ....................................................................................................................................226

Capítulo 5 .................. .................................................................................................... .................................240

Capítulo 6 ................. ..................................................................................................... .................................260



165MANUAL DO PROFESSOR

1. A BNCC e a especificidade da 
área de Ciências Humanas

A obra da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas foi produzida e estruturada de acordo com 
a proposta do novo Ensino Médio pela Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC, assim como também se 
apropriou das novas Diretrizes Curriculares Nacionais – 
DCN, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica. 

Prevista pela LDB e incorporada pela BNCC do Ensino 
Médio, última etapa da educação básica, o currículo foi 
organizado em quatro áreas de conhecimento. Dentre 
as quatro áreas de conhecimento contempladas, encon-
tramos a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 
que comporta os conteúdos disciplinares de Filosofia, 
Geografia, História e Sociologia. A BNCC é um docu-
mento de caráter normativo que definiu o que nomeou 
aprendizagens essenciais, para a superação de políticas 
educacionais fragmentadas, e se propõe a equacionar 
conteúdos fundamentais que devem ser ensinados em 
todo o território brasileiro. De acordo com esses docu-
mentos oficiais, a divisão por áreas de conhecimento, 
não necessariamente, exclui as disciplinas e seus objetos 
específicos de estudo, mas, sim, busca a integração e o 
fortalecimento das relações existentes entre elas. Como 
você poderá conferir ao ler os capítulos desta coleção, 
os conteúdos disciplinares frequentemente presentes 
nos cursos de Ensino Médio não deixaram de existir, 
mas passaram a ser tratados em uma perspectiva inter-
disciplinar e temática, a qual deve tornar possível que 

[...] os estudantes desenvolvam a capacidade de estabele-
cer diálogos – entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de 
diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas –, ele-
mento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção 
de uma conduta ética em sociedade. Para tanto, define ha-
bilidades relativas ao domínio de conceitos e metodologias 
próprios dessa área. As operações de identificação, seleção, 
organização, comparação, análise, interpretação e compreen-
são de um dado objeto de conhecimento são procedimentos 
responsáveis pela construção e desconstrução dos significa-
dos do que foi selecionado, organizado e conceituado por um 
determinado sujeito ou grupo social, inserido em um tempo, 
um lugar e uma circunstância específicos (BNCC, p. 561-562).

Com base nesses princípios, a BNCC para a área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe

[...] tematizar e problematizar algumas categorias da área, 
fundamentais à formação dos estudantes: Tempo e Espa-
ço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade, 
Cultura e Ética; e Política e Trabalho. Cada uma delas pode 
ser desdobrada em outras ou ainda analisada à luz das es-
pecificidades de cada região brasileira, de seu território, da 
sua história e da sua cultura (BNCC, p. 562).

Tendo em vista essas categorias, definimos eixos 
prioritários para cada um dos 6 volumes, sem, no en-
tanto, considerar que elas serão discutidas apenas em 
um volume, uma vez que podem ser retomadas em 
outros eixos e conteúdos.

Um dos livros coloca como tema central explorar o 
significado da vida em sociedade, pois, para além das 

individualidades, os sujeitos se constituem como tal 
por viverem também em um tempo e em um espaço, 
os quais não os determinam, mas também não é pos-
sível compreender os indivíduos sem fazer referência 
ao seu contexto social. Trata-se de um aprendizado 
fundamental: compreender a realidade tendo em vista 
a análise da sociedade em que estamos inseridos. O 
modo como vivemos também não é uma herança da 
natureza, mas algo que desenvolvemos ao longo da 
vida com base no que a vida em sociedade nos ensina 
tendo em vista uma cultura.

Essa perspectiva está em consonância com o que 
propõe a BNCC como categorias da área a serem pro-
blematizadas, em especial, as categorias Indivíduo, 
natureza, sociedade, cultura e ética. 

Na construção de sua vida em sociedade, o indivíduo es-
tabelece relações e interações sociais com outros indivíduos, 
constrói sua percepção de mundo, atribui significados ao 
mundo ao seu redor, interfere na natureza e a transforma, 
produz conhecimento e saberes, com base em alguns proce-
dimentos cognitivos próprios, fruto de suas tradições tanto 
físico-materiais como simbólico-culturais. A forma como dife-
rentes povos e sociedades estruturam e organizam o espaço 
físico-territorial e suas atividades econômicas permite, por 
exemplo, reconhecer a influência que esses aspectos exercem 
sobre os diversos modos como esses grupos estabelecem 
suas relações com a natureza, incluindo-se os problemas am-
bientais resultantes dessas interferências (BNCC, p. 565).

Os capítulos deste volume destacam as diferentes 
experiências de vida em sociedade. Iniciamos com o 
estudo da ciência e tecnologia e sua imbricação com 
a vida social. Se, por um lado, a ciência é um produto 
cultural e visa atender às reais necessidades materiais 
da sociedade na qual está inserida, não devemos es-
quecer suas relações com a estrutura de poder e as 
demais dimensões sociais e políticas da sociedade em 
que vivemos. O capítulo 2 refere-se especificamente 
às relações intrínsecas entre indivíduo e sociedade. 
Todo indivíduo, desde o nascimento, está inserido 
numa rede de relações: a começar pelas redes fami-
liares, depois a da escola e, com o passar do tempo, a 
integração em outras redes: a de amizades, trabalho, 
política, religião etc. A integração nessas redes ativa 
o processo de socialização, pelo qual aprendemos e  
passamos a adotar valores, visões de mundo, com-
portamentos, hábitos, crenças. O capítulo 3 trata das 
interações entre sociedade e natureza, propondo o re-
conhecimento de fenômenos naturais e de ações hu-
manas que podem provocar impactos e alterações no 
meio ambiente e, a partir da análise desses processos, 
estimulando reflexões sobre as potenciais consequên-
cias para a dinâmica da natureza e para a qualidade 
de vida das pessoas. O capítulo 4 realiza uma leitura 
histórica do processo de formação das primeiras so-
ciedades humanas. Leva em conta o próprio processo 
de sedentarização e formação das primeiras cidades e 
também a maneira como as sociedades e as relações 
de poder se constituíram na Antiguidade. O capítulo 5 
problematiza as dinâmicas de produção e de consumo 
das sociedades capitalistas, instigando os estudantes a  
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repensarem sua própria relação com o mundo do con-
sumo – ou seja, de desejo pela acumulação irrestrita de 
mercadorias e de hierarquização social por meio dos 
bens e produtos consumidos –, bem como a se posicio-
narem diante das consequências ambientais provocadas 
por tal modelo de organização social. O último capítulo 
analisa como o desenvolvimento das sociedades huma-
nas, especialmente nos últimos dois séculos, tem provo-
cado alterações significativas no planeta.  Procura iden-
tificar as ações antrópicas que têm causado impactos 
preocupantes e catastróficos no Brasil e no mundo. 

Outro volume coloca em foco as cidades, que se 
constituíram historicamente como o espaço das trocas, 
das relações comerciais, da vida política e cultural. Viver 
na cidade é viver coletivamente, estar em constante tro-
ca; daí ser considerada um espaço de negociação polí-
tica. No processo de constituição histórica das cidades, 
o domínio sobre o território depende também das rela-
ções políticas. Ao colocar a cidade como tema central, a 
obra se propõe a problematizar as diferentes temporali-
dades presentes em um mesmo espaço e a comparar as 
diferentes organizações sociais buscando semelhanças e 
diferenças, mudanças e rupturas estabelecidas ao longo 
do tempo, não se limitando à dimensão cronológica. 

A BNCC para a área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas considera que:

Tempo e Espaço explicam os fenômenos nas Ciências 
Humanas porque permitem identificar contextos, sendo ca-
tegorias difíceis de se dissociar. No Ensino Médio, a análise 
de acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas 
torna possível compará-los, observar suas semelhanças e 
diferenças, assim como compreender processos marcados 
pela continuidade, por mudanças e por rupturas. 

[...]
No espaço (em um lugar) se dá a produção, a distribuição e 

o consumo de mercadorias. Nele são realizados fluxos de diver-
sas naturezas (pessoas e objetos) e são desenvolvidas relações 
de trabalho, com ritmos e velocidades variados (BNCC, p. 563).

O primeiro capítulo analisa os desafios enfrentados 
pela cidade em sua dinâmica de constituição no contexto 
contemporâneo. Esses desafios serão estudados a par-
tir da investigação conceitual de o que seria uma cida-
de ideal. No capítulo 2 estudamos as cidades medievais 
europeias e o processo de constituição das sociedades 
capitalistas. No mundo medieval europeu, por um perío-
do, a vida rural passou a ter grande importância e a vida 
urbana sofreu considerável redução. Na Baixa Idade Mé-
dia, vê-se um processo de reorganização e crescimento 
das cidades em razão do desenvolvimento do comércio. 
Nesse contexto, procuramos discutir a organização da 
vida econômica e do cotidiano dessas cidades em que o 
universo cristão tem grande força política e regula a vida 
social. Com a formação do Estado moderno tornaram-se 
importantes as ideias de pátria, nação e território nacio-
nal, e as cidades-capitais foram criadas como símbolo do 
poder constituído. Ao lado desses elementos está o pró-
prio desenvolvimento do capitalismo, que desde fins da 
Idade Média vem se constituindo como estrutura econô-
mica, mas que só ganhou vigor a partir da crise do século 
XIV na Europa. Constituem-se assim rupturas no que se 

refere à lógica da vida econômica, no mundo do trabalho 
e na organização da vida cotidiana. Contudo, a criação 
do mundo moderno não significou a negação absoluta 
do mundo medieval, que continuou a se fazer presente 
em muitos aspectos nas cidades modernas. O capítulo 
3 aborda o impacto da industrialização para a vida nas 
cidades, e as novas dinâmicas de trabalho impostas pela 
industrialização, que vão provocar também movimentos 
de resistência pela luta de direitos. O capítulo 4 retoma 
o mundo contemporâneo e os diversos significados de 
viver na cidade, evidenciando que há diferentes sentidos 
que damos aos lugares dentro de uma mesma cidade. O 
capítulo 5 busca destacar como se dá a imbricação da 
dimensão espacial e social em meio urbano, mais precisa-
mente a inter-relação entre território e desigualdades, já 
que segregação sócio-espacial e gentrificação são carac-
terísticas largamente compartilhadas por cidades brasilei-
ras e latino-americanas. Por fim, o capítulo 6 tem como 
tema central as dinâmicas urbanas, suas funções, trans-
formações e temporalidades.

Há ainda o volume que trabalha com as categorias 
território e fronteiras destacadas na BNCC para a área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O sentido de terri-
tório e as fronteiras estabelecidas se relacionam também 
com as disputas pelo poder e pela riqueza, que, por sua 
vez, se relacionam com as formas de dominação cultural. 
Assim, podemos analisar a conquista europeia da Améri-
ca, mas também as disputas por territórios na contempo-
raneidade, que obrigam muitos a abandonarem sua terra 
natal, como expressão dessas disputas considerando as 
suas especificidades históricas. Conforme a BNCC:

Território é uma categoria usualmente associada a uma 
porção da superfície terrestre sob domínio de um grupo e 
suporte para nações, estados, países. É dele que provêm ali-
mento, segurança, identidade e refúgio. Engloba as noções 
de lugar, região, fronteira e, especialmente, os limites polí-
ticos e administrativos de cidades, estados e países, sendo, 
portanto, esquemas abstratos de organização da realidade. 
Associa-se território também à ideia de poder, jurisdição, 
administração e soberania, dimensões que expressam a di-
versidade das relações sociais e permitem juízos analíticos.

Fronteira também é uma categoria construída historica-
mente. Ao expressar uma cultura, povos definem fronteiras, 
formas de organização social e, por vezes, áreas de confronto 
com outros grupos. A conformação dos impérios coloniais, a 
formação dos Estados Nacionais e os processos de globaliza-
ção problematizam a discussão sobre limites culturais e fron-
teiras nacionais. Os limites, por exemplo, entre civilização e 
barbárie geraram, não raro, a destruição daqueles indivíduos 
considerados bárbaros. Temos aí uma fronteira sangrenta. 
Povos com culturas e saberes distintos em muitos casos fo-
ram separados ou reagrupados de forma a resolver ou agra-
var conflitos, facilitar ou dificultar deslocamentos humanos, 
favorecer ou impedir a integração territorial de populações 
com identidades semelhantes (BNCC, p. 564).
O primeiro capítulo do livro tem como objetivo dar 

início à discussão que permeará todo o volume: o papel 
dos Estados na construção dos territórios e fronteiras, 
na medida em que esses conceitos se tornaram funda-
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mentais para concepção moderna de país. O capítulo 2 
busca refletir sobre as complexidades e dificuldades no 
encontro com o outro, daqueles que atravessam as fron-
teiras e vão buscar um lugar em outro país. Encontro em 
um sentido amplo, não só individual, mas em termos 
coletivos, históricos, territoriais, sociais, políticos e eco-
nômicos. O capítulo 3 analisa os primeiros séculos da 
história de formação do território brasileiro, integrado 
ao império português, colocando em evidência os con-
flitos e lutas entre os povos indígenas e os europeus na 
disputa pelo território e a dominação cultural imposta 
pelos europeus. Em continuidade ao processo de do-
minação e conquista das terras brasileiras, o capítulo 4 
conceitua a escravidão em diferentes períodos históri-
cos, a partir do estudo de sociedades que conceberam a 
condição de escravo e constituíram regimes de trabalho 
escravista. Destaca a imigração forçada dos africanos 
trazidos ao Brasil pelo comércio internacional de escra-
vizados, retirados de suas culturas. O capítulo 5 trata 
das populações tradicionais existentes no Brasil e suas 
reivindicações pelo reconhecimento e proteção de seus 
territórios. Ele está mais concentrado em torno do caso 
dos povos indígenas e quilombolas, de sua mobilização 
social pelos direitos territoriais e das iniciativas legais do 
Estado brasileiro em fazer respeitá-los, notadamente a 
partir da Constituição Federal de 1988. Por fim, o capí-
tulo 6 analisa as transformações do território brasileiro e 
alguns dos principais conflitos e disputas que envolvem 
sua ocupação atual por diferentes agentes territoriais. 

A política e o trabalho são categorias estruturantes 
da vida social que estão presentes de modo central em 
outro livro da coleção. O trabalho é compreendido aqui 
não apenas no que se refere às atividades profissionais, 
mas a todo processo de organização da vida social que 
exige dos indivíduos mobilizar recursos para fazer com 
que seja possível garantir a sobrevivência de si mesmo 
e dos outros. Já a política refere-se às disputas que en-
volvem os diferentes grupos sociais pela obtenção de 
riquezas e pelo domínio dos espaços de poder. 

A política é entendida enquanto ação e inserção do in-
divíduo na pólis, na sociedade e no mundo, incluindo o vi-
ver coletivo e a cidadania. As discussões em torno do bem 
comum e do público, dos regimes políticos e das formas de 
organização em sociedade, as lógicas de poder estabelecidas 
em diferentes grupos, a micropolítica, as teorias em torno do 
Estado e suas estratégias de legitimação e a tecnologia inter-
ferindo nas formas de organização da sociedade são alguns 
dos temas que estimulam a produção de saberes nessa área.

[...]
A categoria trabalho, por sua vez, comporta diferentes 

dimensões – filosófica, econômica, sociológica ou históri-
ca: como virtude; como forma de produzir riqueza, de do-
minar e de transformar a natureza; como mercadoria; ou 
como forma de alienação. Ainda é possível falar de traba-
lho como categoria pensada por diferentes autores: traba-
lho como valor (Karl Marx); como racionalidade capitalista 
(Max Weber); ou como elemento de interação do indivíduo 
na sociedade em suas dimensões tanto corporativa como 

de integração social (Émile Durkheim). [...] Seja qual for o 
caminho ou os caminhos escolhidos para tratar do tema, é 
importante destacar a relação sujeito/trabalho e toda a sua 
rede de relações sociais (BNCC, p. 567-568 ).
No capítulo 1 serão analisados os princípios gerais que 

sustentam a doutrina liberal com base na obra do inglês 
John Locke, um dos criadores do liberalismo. Propõe-se 
também o estudo dos desdobramentos dessa doutrina 
entre os séculos XVIII e XIX, na filosofia política e nas 
transformações das formas de governo. O segundo ca-
pítulo tem como foco a Revolução Francesa, que rompeu 
com as estruturas sociais e a organização do poder políti-
co, repercutindo em outros países da Europa, da América 
e em outras partes do mundo. Já no capítulo 3 serão in-
vestigadas as relações entre as mulheres e o universo do 
trabalho, abordando e problematizando as diferentes for-
mas de inserção feminina no emprego remunerado, bem 
como as imposições históricas do trabalho doméstico às 
mulheres, a desvalorização das profissões consideradas 
femininas e as desigualdades que advêm do modo como 
nossa sociedade se organizou. Já no capítulo 4 conhe-
ceremos pensadores e movimentos sociais contrários ao 
capitalismo, entre os séculos XIX e XX, e quais foram os 
resultados concretos das mudanças efetivadas. Para isso, 
estudaremos as teorias e os projetos políticos do anar-
quismo e do socialismo, bem como as experiências po-
líticas de países que fizeram revoluções socialistas, como 
a extinta União Soviética (URSS), China e Cuba. O quinto 
capítulo propõe o estudo de diversos aspectos relaciona-
dos à temática do trabalho, refletindo sobre seu papel na 
organização das sociedades. O último capítulo propõe a 
reflexão sobre os impactos da tecnologia em nossa vida, 
com base no papel que a manipulação de dados e de 
informações pessoais tem assumido na gestão da cultura, 
do trabalho e da política.

Os processos de ruptura e conflitos são o principal 
foco do volume que trata de várias transformações po-
líticas, sociais e também no campo da cultura. O livro 
tem especial ênfase na história brasileira e nos vários 
processos de transformação ocorridos entre os séculos 
XIX e XX levando em conta as relações sociais que se 
constituíram historicamente nesta sociedade. O livro 
vem a atender o que está indicado na BNCC para o 
Ensino Médio, ao considerar que é proposta da área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, especialmente 
no que se refere às categorias de tempo e espaço ao

Analisar, comparar e compreender diferentes socieda-
des, sua cultura material, sua formação e desenvolvimento 
no tempo e no espaço, a natureza de suas instituições, as 
razões das desigualdades, os conflitos, em maior ou menor 
escala, e as relações de poder no interior da sociedade ou 
no contexto mundial são algumas das aprendizagens pro-
postas pela área para o Ensino Médio.

[...] Espaço está associado aos arranjos dos objetos de diver-
sas naturezas e, também, às movimentações de diferentes 
grupos, povos e sociedades, nas quais ocorrem eventos, 
disputas, conflitos, ocupações (ordenadas ou desordenadas) 
ou dominações (BNCC, p. 563).
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O capítulo 1 trata das relações de poder presentes 
nas sociedades em uma perspectiva histórica e filosófica, 
incluindo as relações de dominação, servidão, o sentido 
de liberdade e as formas de autoritarismo que se con-
trapõem à constituição de sociedades democráticas.  
O capítulo 2 analisa os processos de ruptura com a domi-
nação colonial na América, levando em conta os projetos 
de sociedade que se constituíram a partir dos grupos so-
ciais e políticos que lideraram esses processos. O capítu-
lo 3 retoma os vários movimentos de resistência que se 
constituíram no Brasil entre o império e a república em 
um contexto marcado por uma estrutura de poder auto-
ritário que reprimia duramente as manifestações popula-
res. Foram muitas as tentativas de transformação política 
e social duramente reprimidas pelas forças do governo. O 
capítulo 4 abre espaço para analisar as Guerras Mundiais 
e seus impactos para o Brasil, uma vez que o nazifascismo 
terá influência na organização do poder no Brasil, ocor-
rendo também uma forte reorganização da geopolítica 
mundial. Os capítulos 5 e 6 tratam da sociedade brasileira 
no período Vargas e durante a ditadura militar, colocan-
do em evidência as disputas pelo poder, em especial o 
processo de alternância entre períodos democráticos e 
ditatoriais, fazendo com que vários movimentos de resis-
tência se constituam neste período. 

Há ainda o volume que analisa diferentes contextos 
sociais e históricos para refletir sobre as diferentes di-
mensões e sentidos da cultura na organização e consti-
tuição das sociedades, sempre destacando a diversidade 
que resulta muitas vezes em disputas e conflitos. Cha-
ma a atenção que a referência ao tema da cultura está 
presente na descrição das várias categorias incluídas na 
BNCC como centrais para a área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas. Conforme a BNCC, a categoria cultura 

[...] remete à ação de cultivar saberes, práticas e costumes em 
um determinado grupo. Na tradição metafísica, a cultura foi 
apresentada em oposição à natureza. Atualmente, as Ciên-
cias Humanas compreendem a cultura a partir de contribui-
ções de diferentes campos do saber. O caráter polissêmico da 
cultura permite compreender o modo como ela se apresenta a 
partir de códigos de comunicação e comportamento, de sím-
bolos e artefatos, como parte da produção, da circulação e 
do consumo de sistemas culturais que se manifestam na vida 
social. Os indivíduos estão inseridos em culturas (urbanas, ru-
rais, eruditas, de massas, populares, regionais, locais etc.) e, 
dessa forma, são produtores e produto das transformações 
culturais e sociais de seu tempo (BNCC, p. 566).

O capítulo 1 discute o conceito de cultura trabalhando 
com as noções de homogeneidade e diversidade, consi-
derando que cada sociedade produz sua própria cultura 
e é reflexo dela. As diferentes culturas promovem a di-
versidade e a riqueza de um povo segundo a sociedade 
e o tempo. O capítulo analisa também as relações entre 
natureza e cultura e suas implicações para o meio am-
biente. O capítulo 2 trata a cultura como um elemento re-
lacional, vivo e dinâmico da vida humana, que está aberto 
às transformações ao longo do tempo. Compreende a 
cultura como alteridade, problematizando as teorias ra-

cistas que fundamentaram práticas de violência ao longo 
da história e as diferentes manifestações contemporâneas 
do etnocentrismo. O capítulo 3 traz a história das cultu-
ras africanas como constitutivas da formação da cultura 
brasileira. Identifica permanências das culturas africanas 
na cultura brasileira e discute também os conflitos cul-
turais que se constituíram em uma estrutura social que 
tem o racismo como um de seus pilares de diferenciação 
social. O capítulo 4 retoma a história da Amazônia, espe-
cificando as lutas e conflitos presentes na região levando 
em conta também a diversidade cultural relacionada à 
presença de diversos povos indígenas que sofreram, des-
de o período colonial, com a imposição de um modelo 
cultural imposto pelos europeus, que também tomaram 
grande parte de suas terras. No capítulo 5 são apresenta-
dos exemplos de projetos e iniciativas que, alinhados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela 
ONU, buscam soluções e meios para superar alguns dos 
principais problemas do Brasil e do mundo hoje. Dessa 
forma, o capítulo coloca lado a lado a questão cultural, 
com o tema da diversidade e da conservação ambiental. 
O capítulo 6 trata da chamada nova ordem mundial, que 
expressa o resultado das tramas e embates geopolíticos 
que nos permitem vislumbrar as tensões entre a tentativa 
de monopólio do poder internacional exercido por uma 
única superpotência, os Estados Unidos, e os outros pro-
tagonistas mundiais, como China, Rússia e os países euro-
peus. Nessas disputas, coloca-se também como questão 
a supremacia e o domínio cultural.

2. Organização e funcionamento 
da obra

A obra está organizada em um fluxo contínuo que 
combina textos e imagens que conduzem a narrativa 
didática dos temas de cada capítulo por meio de se-
ções com atividades reflexivas a partir de diferentes 
linguagens e gêneros discursivos.  Os textos didáticos 
fazem frequentemente citações de autores reconhe-
cidos na área de Ciências Humanas na perspectiva de 
colocar os estudantes em contato com pesquisadores 
e textos acadêmicos produzidos na área.

Deve-se mencionar ainda que não há uma se-
quência preestabelecida para o uso de cada um dos 
módulos da coleção. Cabe ao grupo de professores 
estabelecer quais módulos usar em qual ordem. 

2.1. Seções da obra
Ler documento/canção/texto jornalístico/
poema/dados estatísticos/ imagem/ 
documento visual/paisagem/mapa/
diagrama

A leitura é parte constitutiva do trabalho na área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Não é possível 
avançar na aprendizagem na área se o estudante não tem 
familiaridade com os gêneros de textos que enfrenta nem 
domínio de habilidades de leitura, e tem pouca inserção 
nas práticas de letramento. Sem isso, certamente haverá 
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grande dificuldade em construir uma interpretação, cons-
truir conceitos e propor um diálogo a partir do texto. O 
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens que 
também são textos que precisam ser lidos em uma pers-
pectiva multimodal. As imagens, por exemplo, precisam 
ser observadas de forma reflexiva para que possamos ex-
trair suas ideias e compreender as intenções do autor. As 
muitas atividades propostas nesta seção vão utilizar tex-
tos em diferentes linguagens propondo o trabalho com 
habilidades como comparar, observar, analisar e produzir 
reflexões diversas com base na leitura e no diálogo entre 
o grupo de estudantes e o professor.

Ponto de vista
Todo trabalho acadêmico está fundamentado no prin-

cípio da dissertação, ou seja, é possível defender um ponto 
de vista, uma opinião, desde que com base em argumen-
tos. Esse princípio vale também para os debates políticos, 
textos jornalísticos e até mesmo para um diálogo informal. 
Sendo assim, essa seção privilegia textos de autores que 
defendem claramente um ponto de vista, expondo seus 
argumentos. Em alguns casos, há diferentes pontos de 
vista, e eles podem ser bastante polêmicos. O aluno de-
verá, primeiramente, ser capaz de identificar as opiniões e 
os argumentos. Em seguida, deverá elaborar uma opinião 
própria, concordando ou discordando do autor, apresen-
tando novos argumentos com base no que já foi trabalha-
do, em uma pesquisa ou na experiência pessoal.

Narrativas
A seção traz textos de pessoas que contam algo rela-

cionado ao tema do capítulo, permitindo uma discussão 
inicial acerca do que vai ser problematizado no capítu-
lo. Em especial, trata-se de um depoimento que traz a 
concretude daquilo que será objeto de discussão. É a 
história de alguém que conta como era viver naquele 
contexto, dando uma dimensão bastante real do proble-
ma. Em alguns capítulos, realizamos a conexão destes 
depoimentos com conteúdos mais conceituais trabalha-
dos ou ainda em alguma outra seção, como é o caso de 
Releitura, presente no final da maioria dos capítulos. 

Pesquisa
A pesquisa no âmbito escolar coloca a possibilidade 

de o estudante ser introduzido na metodologia para a 
pesquisa na área, além de permitir que os jovens não 
sejam apenas receptores de informações prontas, mas 
possam ter um papel ativo na construção do conheci-
mento, trazendo novos elementos e ideias para a re-
flexão junto ao professor e aos colegas. As propostas 
apresentam roteiros com um passo a passo para os 
estudantes na perspectiva de oferecer o caminho para 
que uma determinada estratégia de pesquisa tenha 
maior rigor metodológico. Nas propostas apresenta-
das serão solicitados: levantamento de dados quanti-
tativos, pesquisa bibliográfica, estudo qualitativo com 
grupo focal, pesquisa envolvendo construção de ques-
tionário e definição de amostra, além de análise de mí-
dias sociais. É essencial que o trabalho de pesquisa seja 

acompanhado pelo professor, mas é preciso garantir 
também que serão elaboradas conclusões próprias dos 
estudantes baseadas nos dados levantados em campo. 

Pare e Pense
Esta seção aparece junto aos textos explicativos dos 

temas dos capítulos. Serve como um apoio para a leitura 
do texto, sendo propostas questões que não se limitem 
à identificação de informações do texto, mas que permi-
tam refletir e realizar extrapolações em relação ao que 
está sendo discutindo, realizando, na medida do possí-
vel, relações com o contexto vivido. É importante nesta 
seção promover o diálogo coletivo com a turma, compa-
rando as respostas e criando uma reflexão coletiva sobre 
os possíveis significados daquele conteúdo e as diferen-
tes leituras realizadas. É importante também considerar 
que os textos podem sempre sugerir diferentes leituras e 
compreensões, sendo essencial os estudantes poderem 
manifestar sua leitura e comparar com as outras leitu-
ras para formular um pensamento próprio, indo além 
da simples acumulação e sobreposição de informações. 

Releitura
Esta seção é um esforço de síntese e elaboração de con-

clusões acerca dos temas relacionados ao mundo em que 
vivemos, à luz do que foi trabalhado ao longo do capítulo. 
Trata-se de verificar se as opiniões levantadas inicialmente 
foram reelaboradas e enriquecidas. Com isso, retoma-se o 
assunto estudado a partir de um tema e busca-se definir 
uma opinião, que não precisa ser unânime nem monopó-
lio do professor. Pode ser até coletiva, desde que discutida 
em classe e fruto de um consenso, mas é possível também 
apresentar divergências, se forem fundamentadas em ar-
gumentos. Nesta seção vislumbram-se ainda possíveis so-
luções e encaminhamentos práticos. Aqui será importante 
a elaboração de textos dissertativos, assim como a utiliza-
ção de outras linguagens: exposição oral, trabalhos com 
artes plásticas, literatura, quadrinhos  etc.

Enem
A ênfase desta seção é o trabalho com questões do 

Enem. Contudo, não é objetivo da obra apenas selecio-
nar baterias de testes. As questões devem ser trabalhadas 
como textos, ou seja, precisam ser lidos, entendidos e in-
terpretados. Com isso, o que se pretende é instrumenta-
lizar o aluno para que possa responder a questões desses 
concursos, chamando a atenção para as especificidades 
de cada instituição na elaboração das questões. A escolha 
do Enem, e não de outros vestibulares, relaciona-se com o 
fato de que esse exame tem caráter nacional e se relaciona 
diretamente com a BNCC, uma vez que sua construção 
também leva em conta as orientações da BNCC.

Ler, assistir, navegar
Consiste na indicação de livros, artigos, filmes, 

documentários e sites que podem ampliar os concei-
tos e ideias trabalhadas no capítulo. É sempre acom-
panhado de um pequeno texto informativo sobre o 
conteúdo da obra. 
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2.2.  Possibilidades de organização do 
tempo de trabalho com cada um 
dos capítulos

A organização do tempo depende, evidentemente, 
da quantidade de aulas semanais atribuídas para as au-
las de Ciências Humanas em cada um dos anos letivos 
do Ensino Médio em uma determinada rede de ensino 
ou escola. 

Cada volume da obra está organizado em 6 capí-
tulos que incluem textos, imagens, mapas, infográficos 
e diversas atividades, além de sugestões de leitura, fil-
mes e sites. 

Ao trabalhar a obra, não é necessário que se siga 
a ordem dos capítulos tal qual está indicada no livro, 
pois um planejamento conjunto dos professores da área 
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pode decidir 
trabalhar os capítulos em outra ordem ou de forma si-
multânea. O essencial é que existam espaços de plane-
jamento conjunto dos professores da área para que seja 
possível organizar um roteiro de trabalho coerente do 
ponto de vista pedagógico e também com relação à se-
leção de capítulos e atividades a serem trabalhadas por 
cada professor da área. 

Consideramos que seja possível trabalhar um vo-
lume em um semestre, caso a área tenha uma carga 
horária aproximada de 4 aulas por semana e exista um 
planejamento realizado com bastante sintonia entre os 
professores da área. 

É importante salientar que a proposta da obra im-
plica destinar tempo da aula para que se possa pro-
blematizar e discutir os textos e atividades com os 
estudantes, não limitando o trabalho a simples leitura 
ou execução mecânica das atividades. Deve haver es-
paço para debates, para discutir diferentes opiniões e 
construir respostas com base nas várias intervenções e 
reflexões realizadas no coletivo. 

As atividades de pesquisa exigem um planejamen-
to específico, uma vez que, muitas vezes, são reali-
zadas em um percurso mais longo com várias etapas 

de trabalho, incluindo uma fase de problematização, 
pesquisa de campo e produção de resultados.

3. O trabalho com competências 
e habilidades na obra em uma 
perspectiva interdisciplinar

Na BNCC, competência é definida como 

[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedi-
mentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocio-
nais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mun-
do do trabalho (BNCC, p. 8).

Ainda conforme o documento:

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que 
a “educação deve afirmar valores e estimular ações que 
contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a 
mais humana, socialmente justa e, também, voltada para 
a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se 
também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) (BNCC, p. 8).

As competências no âmbito da BNCC destacam o 
sentido de mobilizar conhecimentos para enfrentar as 
demandas da vida cotidiana, seja no campo da cida-
dania, seja no campo do mundo do trabalho. Na com-
petência 1, por exemplo, os conhecimentos histórico, 
social e cultural têm como finalidade contribuir para 
a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva. O mesmo ocorre na competência 5, que se 
refere às tecnologias digitais de informação e comu-
nicação, que precisam ser compreendidas e utilizadas 
no exercício do protagonismo e da autoria na vida pes-
soal e coletiva. Também a competência 7 explicita que 
aprender a argumentar com base em fatos e dados é 
essencial para promover os direitos humanos, a cons-
ciência socioambiental e o consumo responsável.

Essas competências estão presentes na obra nos di-
ferentes livros e capítulos, nos quais se indicam as com-
petências gerais que serão foco específico de atenção.

COMPETÊNCIAS GERAIS da EDUCAÇÃO BÁSICA (BNCC)
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural 

e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção 
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológi-
cas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
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 5.   Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

 6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e ex-
periências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.

 7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

 8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.

  9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

 10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

global”. O mesmo ocorre na competência 5, em que 
se propõe identificar e combater as várias formas de in-
justiça. Ou ainda na competência 6, que coloca como 
foco a possibilidade de ampliar o exercício da cidadania.

Tais proposições criam a necessidade de uma abor-
dagem bastante específica em cada um dos volumes, 
pois não se trata apenas de compilar um conjunto de 
conhecimentos enciclopédicos consagrados em cada 
uma das disciplinas da área. O essencial é construir uma 
problematização reunindo conhecimentos das quatro 
disciplinas convidando o estudante a ter uma postura 
ativa na realização do trabalho escolar, de modo que 
ao final deste processo ele não tenha apenas acumu-
lado informações, mas desenvolvido capacidades para 
constituir-se como cidadão que toma decisões e ex-
pressa opiniões e ideias na vida social. Assim, as ideias 
filosóficas, os conhecimentos históricos, geográficos e 
as análises sociológicas são o ponto de partida para a 
formação de um cidadão crítico, capaz de desenvolver 
argumentos com base em fatos e dados. 

Além das competências gerais, temos as competên-
cias específicas para a área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para o Ensino Médio. Elas se constituem como 
pilar da organização dos capítulos em cada um dos livros. 
Logo no início de cada capítulo indicamos quais são as 
competências específicas nele trabalhadas, sendo que 
nas atividades são indicadas as habilidades relacionadas a 
cada uma das competências indicadas. 

Conforme indica o quadro abaixo, com as compe-
tências específicas e seu detalhamento, também neste 
caso está sendo valorizada a capacidade de mobilizar 
conhecimentos para enfrentar situações do cotidiano. 
Coloca-se como centro a ampliação do repertório e o 
desenvolvimento de metodologias e conhecimentos 
que possam contribuir para uma leitura crítica da vida 
social, como ocorre na competência 3, por exemplo, em 
que se propõem “alternativas que respeitem e promo-
vam a consciência, a ética socioambiental e o consu-
mo responsável em âmbito local, regional, nacional e 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENSINO MÉDIO (BNCC)

Competência específica Detalhamento

1

Analisar processos políticos, econô-
micos, sociais, ambientais e culturais 
nos âmbitos local, regional, nacional e 
mundial em diferentes tempos, a partir 
da pluralidade de procedimentos epis-
temológicos, científicos e tecnológicos, 
de modo a compreender e posicionar-
-se criticamente em relação a eles, con-
siderando diferentes pontos de vista e 
tomando decisões baseadas em argu-
mentos e fontes de natureza científica.

• Ampliar as capacidades dos estudantes de elaborar hipóteses e compor ar-
gumentos com base na sistematização de dados; 

• compreender e utilizar determinados procedimentos metodológicos para 
discutir criticamente as circunstâncias históricas favoráveis à emergência de 
matrizes conceituais dicotômicas (modernidade/ atraso, Ocidente/Oriente, 
civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo etc.), contextualizando-as de 
modo a identificar seu caráter redutor da complexidade efetiva da realidade;

• operacionalizar conceitos como etnicidade, temporalidade, memória, identi-
dade, sociedade, territorialidade, espacialidade etc. e diferentes linguagens e 
narrativas que expressem culturas, conhecimentos, crenças, valores e práticas.
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2

Analisar a formação de territórios e 
fronteiras em diferentes tempos e es-
paços, mediante a compreensão das 
relações de poder que determinam as 
territorialidades e o papel geopolítico 
dos Estados-nações.

Comparar e avaliar a ocupação do espaço e a delimitação de fronteiras, como 
também o papel dos agentes responsáveis por essas transformações. Os ato-
res sociais (na cidade, no campo, nas zonas limítrofes, em uma região, em 
um Estado ou mesmo na relação entre Estados) são produtores de diferentes 
territorialidades nas quais se desenvolvem diferentes formas de negociação e 
conflito, igualdade e desigualdade, inclusão e exclusão. Dada a complexidade 
das relações de poder que determinam as territorialidades, dos fluxos popu-
lacionais e da circulação de mercadorias, é prioritário considerar o raciocínio 
geográfico e estratégico, bem como o significado da história, da economia e 
da política na produção do espaço.

3

Analisar e avaliar criticamente as re-
lações de diferentes grupos, povos e 
sociedades com a natureza (produ-
ção, distribuição e consumo) e seus 
impactos econômicos e socioambien-
tais, com vistas à proposição de alter-
nativas que respeitem e promovam a 
consciência, a ética socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, 
regional, nacional e global.

• Analisar os paradigmas que refletem pensamentos e saberes de diferen-
tes grupos, povos e sociedades (incluindo-se os indígenas, quilombolas e 
demais povos e populações tradicionais), levando em consideração suas 
formas de apropriação da natureza, extração, transformação e comerciali-
zação de recursos naturais, suas formas de organização social e política, as 
relações de trabalho, os significados da produção de sua cultura material e 
imaterial e suas linguagens. 

• Compreender os significados de objetos derivados da indústria cultural, os 
instrumentos publicitários utilizados, o funcionamento da propaganda e do 
marketing, sua semiótica e seus elementos persuasivos, os papéis das novas 
tecnologias e os aspectos psicológicos e afetivos do consumismo.

4

Analisar as relações de produção, ca-
pital e trabalho em diferentes territó-
rios, contextos e culturas, discutindo o 
papel dessas relações na construção, 
consolidação e transformação das so-
ciedades.

• Compreender o significado de trabalho em diferentes culturas e sociedades, 
suas especificidades e os processos de estratificação social caracterizados por 
uma maior ou menor desigualdade econômico-social e participação política.

• Utilizar indicadores de emprego, trabalho e renda sejam par favorecer a 
compreensão tanto da sociedade e suas implicações sociais quanto das di-
nâmicas de mercado delas decorrentes. 

• Investigar as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais com 
ênfase nas novas formas de trabalho, bem como seus efeitos, especialmente 
em relação aos jovens e às futuras gerações.

5

Identificar e combater as diversas for-
mas de injustiça, preconceito e vio-
lência, adotando princípios éticos, 
democráticos, inclusivos e solidários, e 
respeitando os Direitos Humanos.

• Compreender os fundamentos da ética em diferentes culturas, estimulando 
o respeito às diferenças (linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais etc.), 
à cidadania e aos Direitos Humanos. 

• Ao realizar esse exercício na abordagem de circunstâncias da vida cotidiana, 
os estudantes podem desnaturalizar condutas, relativizar costumes e perce-
ber a desigualdade, o preconceito e a discriminação presentes em atitudes, 
gestos e silenciamentos, avaliando as ambiguidades e contradições presen-
tes em políticas públicas tanto de âmbito nacional como internacional.

6

Participar do debate público de forma 
crítica, respeitando diferentes posições 
e fazendo escolhas alinhadas ao exer-
cício da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, cons-
ciência crítica e responsabilidade.

• Propõe que os estudantes percebam o papel da política na vida pública, 
discutam a natureza e as funções do Estado e o papel de diferentes sujeitos 
e organismos no funcionamento social, e analisem experiências políticas à 
luz de conceitos políticos básicos.

• A política deve ser explorada como instrumento que permite às pessoas 
explicitar e debater ideias, abrindo caminho para o respeito a diferentes 
posicionamentos em uma dada sociedade. 

• Espera-se que os estudantes reconheçam que o debate público – marcado 
pelo respeito à liberdade, autonomia e consciência crítica – orienta escolhas e 
fortalece o exercício da cidadania e o respeito a diferentes projetos de vida.

4. O trabalho organizado por 
áreas de conhecimento e as 
disciplinas da área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental e Médio, nos anos 1990, 
enfatizou que o ensino na área de Ciências Humanas 
não deveria se restringir a um modelo de ensino repro-
dutivo, que enfatizava a memorização e a informação 

de fatos, ignorando a experiência do estudante. Nessa 
forma de ensinar, o trabalho é centrado no professor; 
limitando-se a um monólogo. Busca-se, por sua vez, 
um modelo de ensino que pode ser denominado como 
produtivo, no qual a construção de conceitos leva em 
consideração a experiência do educando. O professor 
se torna o mediador do diálogo, o coordenador do tra-
balho que envolve pesquisa, reflexão, atividades cole-
tivas e a construção de uma opinião própria com base 
nas informações levantadas, nos argumentos trabalha-
dos. O conteúdo passa a ser, então, um meio para a 
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construção do conhecimento, fornecendo ingredientes 
para que o aluno se torne um adulto autônomo, capaz 
de tomar decisões, transformando-se, enfim, no sujei-
to do próprio processo histórico.

Em um passado recente, a informação era por si o 
principal instrumento do professor na elaboração de 
sua aula. Para os alunos, muitas vezes, a escola era pra-
ticamente a principal forma de exploração do mundo 
além das fronteiras familiares. Nesse período, a infor-
mação transmitida pelo professor era rica de sentido, 
uma vez que quase somente ele poderia trazê-la, pos-
suindo um significado em si. Tratava-se efetivamente 
de uma descoberta. No Brasil, o rádio começou a se 
popularizar nos anos 1930, e a televisão chegou ao país 
em 1950, mas só se tornou praticamente universal nos 
anos 1980. A internet só se tornou realidade para uma 
minoria da população nos anos 1990. 

O censo demográfico do IBGE, realizado no ano 
2010, indicava que 84,3% da população brasileira vi-
via nas cidades. Para perceber como são recentes essas 
mudanças, destacamos que em 1940 somente 31,4% 
da população vivia em cidades e que somente em 1970 
a população urbana ultrapassou a rural (IBGE. Anuário 
estatístico do Brasil. Rio de Janeiro, 1996. v. 3). Dessa 
forma, podemos nos referir à predominância da vida ur-
bana no Brasil há apenas pouco mais de quatro décadas.

No século XXI, a imensa maioria da população 
possui acesso à luz elétrica, o que possibilitou que, em 
2018, 96% dos brasileiros possuíssem ao menos uma 
televisão e 93% da população possuía um telefone ce-
lular. Além disso, 67% dos domicílios tinham acesso à 
internet conforme a pesquisa TICs Domicílios. 

Esses números nos fazem refletir sobre o que significa 
aprender e ensinar nessa sociedade tecnológica, na qual 
a informação não é universal, porém muito mais acessível 
que em nosso passado recente. Jornais distribuem gratui-
tamente, ou a um preço módico, fascículos de enciclopé-
dias que antes nos obrigavam a reunir muitas economias 
para adquiri-las. Sites gratuitos nos oferecem bibliotecas 
de informação que ocupariam salões inteiros e nos obri-
gariam a consultar fichários sem a agilidade dos sistemas 
de busca informatizados. Serviços de busca, como o 
Google, disponibilizavam ao internauta o acesso a mais 
de 1,7 bilhão de sites em 2020. Não há praticamente ne-
nhum assunto que não possa ser explorado com maior 
ou menor profundidade. Muitas informações nunca se-
riam encontradas se não fosse a internet.

Além disso, concorrem com o ensino formal das es-
colas os programas de televisão, programas de auditó-
rio, propagandas, vídeos do Youtube, enfim, imagens 
que constroem valores, ensinam maneiras de falar, di-
tam comportamentos e criam um ideal de futuro, ou 
seja, fazem parte do processo educacional informal.

Moradores de cidades do interior do Brasil podem 
hoje, ainda que geograficamente isolados, ter acesso a 
informações da mesma forma que um cidadão carioca, 
porto-alegrense, recifense ou paulistano, por exemplo. 

Voltemos, então, ao problema inicial: como educar 
alguém hoje somente com uma proposta pedagógica 
meramente informativa? Que significado isso produz 
em nossos adolescentes na área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas? Ela poderia funcionar há algumas dé-
cadas, quando apenas o professor detinha grande parte 
das informações, que abriam o horizonte dos alunos, 
transformando o conhecimento em algo significativo. Já 
na atualidade, algo que os alunos fazem com muita fa-
cilidade é “caçar” informação, até com mais habilidade 
do que aqueles que não nasceram na era da informação. 

Para os estudantes do século XXI, a narrativa so-
bre a chegada de Cabral ao litoral brasileiro não é uma 
história que só o professor pode contar. Há inúmeros 
sites, por exemplo, que mostram essa história de va-
riadas maneiras: por meio de vídeos, imagens, anima-
ções, textos jornalísticos, escolares e acadêmicos.

Isso não significa a redução ou desvalorização do 
papel do professor, mas uma mudança. O professor 
deixa de ser o único detentor da informação para ser o 
mediador de um processo permeado pela interativida-
de. Ele precisa analisar criticamente as inúmeras fontes 
de pesquisa e ajudar o aluno a escolher caminhos, ten-
do em vista o saber constituído da disciplina. Confor-
me Vani Moreira Kenski:

O excesso de informações nas redes implica a emergên-
cia de novos mediadores. No espaço educacional amplo, es-
ses mediadores se apresentam não como professores – no 
sentido tradicional de ser o que professa, o que anuncia a 
“verdade” para os alunos que precisam dessa iluminação, 
através do conhecimento das coisas. Esses novos mediado-
res podem ser identificados como educadores, capazes de 
orientar sem dirigir o processo em construção pelo grupo, e 
como comunicadores – no sentido da produção do diálogo, 
da interpretação e da intercomunicação entre todos os par-
ticipantes de uma mesma comunidade de ensino-aprendiza-
gem, entre outras coisas. A participação desses mediadores 
no meio dos aprendizes se dá no sentido de orientar o grupo 
para o foco do processo que está sendo trabalhado, evitan-
do a dispersão, a confusão. O papel de mediador se amplia 
no estímulo para que todos estejam conectados, atentos, 
participantes. Como educador, ele orienta o caminho, forne-
ce trilhas confiáveis, estimula a reflexão crítica, a produção 
criativa. Como conciliador, o mediador procura integrar os 
dissidentes, aplacar os conflitos e estabelecer um clima pro-
fícuo de confiança ampliada entre todos, princípio básico 
para a atuação em conjunto e a colaboração. (KENSKI, V. M. 
Educação e comunicação: interconexões e convergências. 
Educação e Sociedade. Campinas: Cedes. v. 29, n. 104, out. 
2008. Especial, p. 654.)

A BNCC chama a atenção também para o novo con-
texto em que estamos imersos em uma cultura digital:

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem 
promovido mudanças sociais significativas nas sociedades 
contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multipli-
cação das tecnologias de informação e comunicação e do 
crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de com-
putadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes 
estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente 
como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez 
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se 
diretamente em novas formas de interação multimidiática e 
multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de 
modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também 
apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de 
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respostas e à efemeridade das informações, privilegiando 
análises superficiais e o uso de imagens e formas de expres-
são mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argu-
mentar característicos da vida escolar.

Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimen-
to do seu papel em relação à formação das novas gerações. 
É importante que a instituição escolar preserve seu compro-
misso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e con-
tribua para o desenvolvimento, no estudante, de uma atitude 
crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas 
midiáticas e digitais. Contudo, também é imprescindível que 
a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e 
seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades 
de comunicação (e também de manipulação), e que eduque 
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma par-
ticipação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o 
potencial de comunicação do universo digital, a escola pode 
instituir novos modos de promover a aprendizagem, a intera-
ção e o compartilhamento de significados entre professores e 
estudantes (BNCC, p. 61).

O britânico David Buckingham, estudioso da cultura 
digital e suas implicações para o campo da educação, 
alerta para a necessidade de construir uma alfabetiza-
ção digital que ensine os estudantes a fazerem um uso 
crítico das mídias digitais e redes sociais.

Se quisermos usar a internet, os jogos ou outros meios 
digitais para ensinar, precisamos equipar os alunos para 
compreendê-los e ter uma visão crítica desses meios: não 
podemos considerá-los simplesmente como meios neutros 
de veicular informações e não devemos usá-los de um modo 
meramente funcional ou instrumental. Precisamos, nesse 
caso, é de uma concepção coerente e rigorosa de “alfabe-
tização digital” – em outras palavras, do que as crianças 
precisam saber sobre esses meios. Isso é muito mais do que 
uma questão de know-how ou de habilidades funcionais. As 
crianças precisam desenvolver uma capacidade crítica que 
lhes permita compreender como a informação é produzida, 
disseminada e consumida e como ela adquire significado 
(BUCKINGHAM, 2008).

Essa dimensão é essencial para a área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, uma vez que uma das ta-
refas essenciais da área é incentivar o estudante a cons-
truir uma postura crítica em relação às questões da vida 
social para que seja capaz de construir perspectivas para 
si mesmo e para a sociedade. 

Mas precisamos perguntar ainda de que maneira, 
nesse contexto, o trabalho por área de conhecimen-
tos pode ser uma estratégia adequada para a escola 
do século XXI. Conforme o que já foi explicitado ante-
riormente, o conhecimento meramente enciclopédico 
já não faz sentido diante de todo o desenvolvimento 
tecnológico e disponibilidade de informações existen-
tes que estão ao alcance de um grande número de 
pessoas. Com isso, o maior desafio está na construção 
de competências e habilidades que tornem os estudan-
tes e cidadãos capazes de analisar, interpretar e tomar 
posição sobre o mundo que o cerca. 

Ocorre, entretanto, que os conhecimentos não são 
por natureza disciplinares, ao contrário, são natural-
mente interdisciplinares. Os fenômenos sociais não se 

explicam somente pela História ou somente pela Geo-
grafia ou pela Filosofia ou pela Sociologia. Somente 
com o olhar interdisciplinar, recorrendo aos conheci-
mentos e conceitos produzidos pelo conjunto da área 
se torna possível realizar uma análise consistente da 
vida social em diferentes tempos e espaços. Analisar 
o significado da vida na cidade, por exemplo, pode 
ser uma tarefa para qualquer uma das disciplinas da 
área, mas certamente será uma análise muito mais rica 
e adequada se for feita pelo conjunto das disciplinas 
em uma perspectiva interdisciplinar, que pode também 
incluir outras disciplinas que vão além da área. 

É frequente verificarmos na escola sobreposições 
de temas e conteúdos nas diferentes disciplinas que 
fazem referência a conceitos e problemas comuns, 
mas que são tratados em uma perspectiva estanque. 
Na perspectiva por área de conhecimento, ganha-se a 
possibilidade de romper com essa fragmentação, sen-
do necessário, entretanto, o diálogo constante entre os 
educadores das várias disciplinas para planejar e alinhar 
os conhecimentos disciplinares em uma proposta orga-
nizada por área de conhecimento. 

4.1. As disciplinas da área de Ciências  
Humanas e Sociais Aplicadas 

Filosofia
Como uma das disciplinas da área de Ciência Hu-

manas e Sociais Aplicadas, a Filosofia assume um papel 
colaborativo na perspectiva interdisciplinar dessa obra. 
Desse modo, não se trata, no amplo escopo dos con-
teúdos abordados, de repetir as fórmulas presentes em 
outros materiais e livros didáticos de Filosofia. Assim, 
não nos pareceu adequado assumir uma abordagem 
histórica ou temática em que fossem tratados temas, 
autores ou sistemas filosóficos, dentro de um enfoque 
que prioriza conteúdos. Não obstante a pertinência 
dessas abordagens, a articulação com as demais dis-
ciplinas que compõem a área de Ciência Humanas e 
Sociais Aplicadas exigia uma nova forma de aborda-
gem filosófica. Essa decisão não significa, entretanto, 
abdicar do modo genuinamente filosófico de pensar, 
no qual o levantamento de hipóteses, a construção de 
argumentos e o diálogo conceitualmente fundamenta-
do aliam-se à dúvida sistemática, tal como preconizado 
pela BNCC (cf. p. 548). Esse modo filosófico de pensar 
está presente na forma como os temas de cada volu-
me são apresentados, desenvolvidos e discutidos. Para 
tanto, adotamos os seguintes passos metodológicos:

• Apresentação do tema a partir de perguntas que 
colocam em evidência situações, dilemas, pro-
blemas e conceitos, provocando o estudante a 
questionar-se sobre a forma como esses temas 
são compreendidos na vida comum. Trata-se de 
um movimento inicial, a partir do qual introduzi-
mos um universo conceitual e teórico que propi-
cie o levantamento de problemas que possam ser 
trabalhados em uma perspectiva filosófica, mas 
articulados com as demais disciplinas da área. 

• Esse universo é posteriormente alimentado com 
textos de diferentes gêneros, inclusive da tradição 
filosófica, visando o aprofundamento e a amplia-
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ção da base conceitual, o que é fundamental para 
a construção de uma argumentação consistente 
e a sistematização do raciocínio, promovendo, 
portanto, um exercício filosófico de pensamento. 

• As atividades propostas têm em vista fortalecer o 
protagonismo juvenil, incentivando o engajamen-
to com práticas cooperativas para a formulação 
e resolução dos problemas propostos, conforme 
recomendado pela BNCC (cf. p. 562). Esse pro-
tagonismo está diretamente alinhado com uma 
formação ética que promova o respeito às dife-
renças entre povos e pessoas e à diversidade cul-
tural, amparado na compreensão da importância 
dos direitos humanos (cf. BNCC, p. 567).

Diante da nova realidade social que vivemos, fruto 
da globalização e das transformações produzidas pelo 
mundo virtual, a formação ética assume novas pers-
pectivas, daí a importância de uma reflexão filosófica 
sobre os impactos da tecnologia nas mais diversas di-
mensões das relações sociais, culturais e com a nature-
za. Assim, o exercício filosófico de pensamento coloca-
-se a serviço de uma formação que, no âmbito próprio 
do Ensino Médio, promova não só compreensão da 
complexidade do mundo atual, mas a consciência de 
princípios fundamentais, como a defesa da igualdade, 
da liberdade e da justiça. Nesse contexto, as compe-
tências e habilidades, respectivamente no sentido de 
“saber” e “saber fazer” (cf. BNCC, p. 13), são mobiliza-
das nas diferentes atividades propostas, com o objetivo 
de desenvolver a autonomia intelectual fundamentada 
em valores cognitivos, sociais e éticos.

Sociologia
No conjunto deste material a presença da Socio-

logia e sua articulação com as outras Ciências Sociais, 
como a Antropologia e a Ciência Política, tem o obje-
tivo de colaborar com a formação crítica e propositiva 
dos estudantes dentro das discussões da área de Ciên-
cias Humanas. Os acúmulos da Sociologia entram nes-
ta obra a partir de dois principais eixos: um de contri-
buição teórica, traçando pontes entre o conhecimento 
científico sobre a sociedade e as experiências contem-
porâneas vividas pelos estudantes, e, outro, de aporte 
procedimental para o protagonismo dos jovens na rea-
lização de pesquisas sociais durante o Ensino Médio.

A Sociologia e as Ciências Sociais configuram-se 
como área disciplinar interessada no desenvolvimento 
de métodos e técnicas de pesquisas específicas para a 
compreensão da vida e modos de organização dos dife-
rentes grupos sociais e, em especial, têm fornecido fer-
ramentas de análise sobre a realidade contemporânea. 
Neste material, tal vigor científico é marcado nas diver-
sas atividades de leituras e pesquisas, nas quais revisões 
bibliográficas e orientações para a produção ou análise 
de dados quantitativos e qualitativos possibilitarão uma 
postura analítica dos estudantes. Esse eixo de atuação e 
contribuição da Sociologia no material de Ciências Hu-
manas dá base prioritariamente ao desenvolvimento da 
Competência Específica 1, possibilitando aos estudantes 
“analisar processos políticos, econômicos, sociais, am-
bientais e culturais” tomando como pressuposto “a plu-
ralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e 

tecnológicos” e garantindo rigor analítico aos argumen-
tos que fundamentarão seus posicionamentos, pontos 
de vistas e decisões. 

Em paralelo, a contribuição disciplinar da Sociologia 
à formação de Ciências Humanas se dá também em ní-
vel teórico e de qualificação conceitual. Conceitos são 
como ferramentas para a análise do mundo que fazem 
as engrenagens de uma pesquisa funcionar e funda-
mentam um olhar mais refinado, complexo e crítico 
sobre aquilo que está a nossa volta. No conjunto desse 
material, a discussão sobre os conceitos de sociedade, 
cultura, indivíduo, antropoceno, capitalismo, trabalho, 
território, consumo, poder, diferença e desigualdade, 
tão caros ao pensamento sociológico, cumprem exa-
tamente esse papel de qualificação analítica dos es-
tudantes. Nessas discussões, as Competências 3 e 4 
são especialmente trabalhadas quando apresentamos 
caminhos tanto para o estudante analisar e avaliar criti-
camente “as relações de diferentes grupos, povos e so-
ciedades com a natureza” quanto para discutir o lugar 
das relações de trabalho “na construção, consolidação 
e transformação das sociedades”. 

A complexificação analítica proporcionada pelo co-
nhecimento sociológico é o que nos ajuda a refinar, 
enfim, as bases para o desenvolvimento das Compe-
tências 5 e 6, em que os estudantes são chamados ao 
protagonismo de ações e posicionamentos contra a 
desigualdade, injustiça e violência, participando ativa-
mente e de modo cientificamente embasado no deba-
te público. Neste material, o conjunto de ferramentas 
analíticas e procedimentais oferecido pela Sociologia é 
acionado para contribuir com o aprendizado do estu-
dante sobre a realidade na qual está inserido, sabendo 
correlacioná-la aos seus processos históricos, seus con-
textos locais, regionais ou globais e, finalmente, às re-
ponsabilidades éticas e aos compromissos sociais que 
a contemporaneidade exige. 

Geografia
O papel da Geografia no âmbito escolar é contribuir 

para que o estudante seja capaz de entender a reali-
dade a partir da leitura do espaço, compreendendo-o 
como fruto das interações da sociedade no e com o 
meio natural. Ao elaborar esta obra partimos da pre-
missa de que a Geografia deve formar para a cidadania 
e auxiliar o estudante a ler o espaço geográfico no qual 
está inserido e do qual é agente de transformação, pois:

A atividade humana é produtora, por meio dela o ho-
mem transforma a natureza e a constitui em objeto de 
conhecimento (produção cultural) e, ao mesmo tempo, 
transforma a si mesmo em sujeito de conhecimento. (CA-
VALCANTI, 2005, p. 189.)

A partir da década de 1970, desenvolveu-se no Bra-
sil a chamada Geografia Crítica, como um contraponto 
à Geografia Tradicional, pautada na descrição e quanti-
ficação dos fenômenos espaciais sem, no entanto, pro-
por análises que permitissem compreender a realidade 
evidenciando suas contradições. Mesmo com diferen-
tes concepções, houve consenso sobre a importância 
dessa renovação que possibilitou novas perspectivas e 
análises do espaço geográfico, redefinindo a Geografia 
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como ciência social e contribuindo para o desenvolvi-
mento do pensamento crítico e autônomo, que valori-
za a cidadania e a ação social transformadora.

Na década de 1990, as categorias de análise da 
Geografia passam a ser valorizadas como instrumentos 
de análise da realidade, permitindo compreender as di-
ferentes paisagens, que expressam as disputas de po-
der no espaço (território) e que evidenciam as relações 
dos indivíduos com o seu espaço de vivência (lugar). As 
categorias nos ajudam a analisar os aspectos ambien-
tais, culturais, econômicos, históricos, que, por sua vez,  
contribuem para a compreensão das diferentes regiões 
e das conexões que são estabelecidas entre elas. Assim 
as categorias ou conceitos estruturantes da Geografia, 
como o lugar, a paisagem, o território, a região, a na-
tureza e a sociedade, permitem a leitura do espaço de 
forma abrangente e inter-relacional, considerando o 
sujeito como parte desse todo e incluindo as múltiplas 
influências percebidas no cotidiano do estudante.

Essas premissas vão ao encontro das proposições 
que embasam a BNCC, e corroboram com a ideia de 
que a Geografia é uma ciência espacial e como tal deve 
contribuir para o desenvolvimento do pensamento es-
pacial do estudante, que se tornará capaz de utilizar 
seu repertório de conhecimentos, competências e ha-
bilidades para compreender as relações que os objetos 
e fenômenos espaciais estabelecem entre si. 

Nessa perspectiva, as categorias de análise da geo-
grafia devem ser entendidas como lentes para a lei-
tura da realidade e não podem ser ensinadas por si 
sós, como parte de um objetivo de aprendizagem que 
se fecha nele mesmo, mas de forma que o estudan-
te parta da análise dessas categorias como meio de 
compreender as relações estabelecidas em um dado 
lugar pela sociedade que ocupa esse espaço.  Desse 
modo, entender como os seres humanos interferem 
nos elementos do meio natural e como se apropriam 
dos recursos que nele se encontram, transformando 
a paisagem nesse processo, por exemplo, mostra-se 
mais importante do que o domínio estático sobre a 
definição de paisagem em si. Os conceitos estruturan-
tes ou categorias de análise da Geografia, em vez de 
enquadrados em definições pré-estabelecidas, devem 
servir à problematização de contextos com suas variá-
veis próprias, sem isolá-las nem imobilizar sua dinâmi-
ca.

Em nossa perspectiva, a cartografia é entendida 
como uma linguagem da Geografia. Por meio das re-
presentações cartográficas, obtemos informações que 
nos permitem compreender como se dão os arranjos 
espaciais; da mesma forma, o domínio sobre as técni-
cas da cartografia nos possibilita representar fenôme-
nos diversos como forma de síntese e expressão de sua 
manifestação espacial. 

Os conteúdos e abordagens propostos nesta coleção 
que se vinculam à Geografia Escolar e se apresentam 
associados aos das demais disciplinas da área de Ciên-
cias Humanas, possibilitam ao estudante experiências 
de aprendizagem alinhadas aos princípios da formação 
integral, por meio dos quais se verá como protagonista 
na construção social do espaço geográfico, descobrin-
do seu lugar no mundo e desenvolvendo uma postura 

crítica diante de problemáticas contemporâneas, como 
as disparidades sociais, as tensões geopolíticas, os de-
safios da globalização, as questões socioambientais, 
as transformações culturais, técnicas e científicas que 
transformam as relações sociais e as relações do ser hu-
mano com a natureza. Procuramos promover a análise 
dos fenômenos em diferentes escalas, compreendendo 
que o lugar de vivência também é produto e fator das 
dinâmicas regionais e globais, mobilizando habilidades 
e munindo os estudantes de capacidades que permitam 
compreender e transformar a realidade.

História
No que se refere à disciplina de História, desde a 

primeira metade do século XX, os materiais didáticos 
vêm sendo organizados quase exclusivamente por cri-
térios cronológicos. Quer dizer, a partir do momento 
em que se começa a ensinar História como disciplina 
independente, inicia-se um ciclo de conteúdos organi-
zados cronologicamente. Começa-se ou pela chegada 
dos europeus à América, ou pela origem do ser huma-
no, seguindo pela história antiga, medieval, moderna, 
contemporânea até os dias atuais. Nos livros didáticos, 
isso foi feito de duas formas.

Primeiramente separava-se História Geral de Histó-
ria do Brasil. Eram criados, assim, volumes dedicados a 
um e outro universo do conhecimento histórico. Mais 
recentemente, foram criados os livros de História inte-
grada, nos quais a história brasileira aparece ao lado 
da história de outros países da América e da Europa. 
Nesse modelo, o que une a história europeia à histó-
ria brasileira são os marcos cronológicos. Dessa forma, 
podem ser organizados programas de curso nos quais 
o aluno estuda a Revolução Russa, em seguida a Repú-
blica Velha brasileira e depois o nazifascismo.

Há, com certeza, ligações entre esses assuntos. 
Mas devemos afirmar, também, que há mais particu-
laridades que afinidades, pois o que justifica o agru-
pamento são somente as datas em que os eventos 
ocorreram.

Há nessa maneira de organizar o trabalho com a 
disciplina a suposta intenção de ensinar toda a histó-
ria. Será isso possível? Claro que não. Toda a história 
abarca uma infinidade de assuntos, períodos, espaços, 
realidades e temas. Na verdade, o que se denomina 
“toda a história”, ainda hoje, são duas coisas: os velhos 
currículos anteriormente obrigatórios, impostos pelos 
governos federais, estaduais e municipais ao longo da 
ditadura militar brasileira, ou, ainda, os programas dos 
vestibulares mais concorridos, que em muitos casos 
também são uma herança daqueles velhos currículos.

Quanto ao mundo vivido, este, em geral, só cabe 
nas páginas finais, depois de abordado todo o pro-
cesso. Em muitos casos, o volumoso trabalho anual 
impede que se chegue até ele. Assim, em respeito à 
cronologia, estudamos a origem do capitalismo, mas 
não estabelecemos nenhuma relação com o capitalis-
mo que está em nossos bolsos, casas, outdoors, so-
nhos e desejos. Estudamos a Revolução Industrial e 
não pensamos no plano urbanístico de nossas cidades 
industriais, nos problemas ambientais e nas questões 
relacionadas ao mercado de trabalho e sua forma de 
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organização. Com medo de não esgotar os assuntos 
prometidos no plano de ensino, o professor, em geral, 
sufoca a contextualização, tirando do estudo aquilo que 
ele teria de mais orgânico. Por isso, podemos afirmar 
que o ensino pautado somente em critérios cronoló-
gicos e informativos transforma-se em uma camisa de 
força para o professor.

O que se quer colocar em evidência, somente, é que 
a maneira como muitos materiais didáticos são criados 
não favorece o trabalho produtivo, estimulando, ao con-
trário, a memorização e o ensino somente informativo, 
sem estimular o diálogo. Ou seja, não há contextuali-
zação, tampouco se favorece o trabalho interdisciplinar. 
Sobre a memorização, deve-se ainda considerar as ob-
servações da historiadora Circe Bittencourt:

É preciso, no entanto, na crítica aos métodos mnemônicos, 
identificar que tipo de memorização está sendo considerada 
desnecessária e passível de ser descartada. Parece acertado 
afirmar que a crítica feita é contra um tipo de memorização 
mecânica, do “saber de cor”, da pura repetição, e não contra o 
desenvolvimento da capacidade intelectual de memorizar. Essa 
distinção deve ser feita para evitar que se julgue totalmente 
desnecessário desenvolver nos alunos a capacidade de memo-
rizar acontecimentos, no caso da História, e referenciá-los no 
tempo e no espaço, para que, com base neles, se estabeleçam 
outras relações de aprendizado. Parece-nos que reside neste 
ponto, ou seja, na confusão entre a memorização mecânica e 
a memorização consciente, a necessidade de particularizar a 
crítica contra esse método de aprendizagem.

Outro aspecto que precisa ser considerado sobre o pro-
blema da memorização como método de ensino e apren-
dizagem é o de situá-lo historicamente, para evitar uma 
análise anacrônica. A difusão desse método ocorreu em 
determinado contexto histórico. Quando situamos as práti-
cas culturais do século XIX e início do século XX, podemos 
refletir com maior lucidez sobre o papel da memorização na 
formação dos alunos, especialmente no tocante à História, 
disciplina considerada “decorável” por excelência.

BITTENCOURT, C. Ensino de História: fundamentos e métodos.  
São Paulo: Cortez, 2004. p. 71.

Não se deve crer que seja necessário exterminar a 
cronologia ou deixar de trabalhar com assuntos clássi-
cos. Não é possível estudar História sem ter um bom 
domínio da cronologia, pois ela é uma ferramenta es-
sencial do historiador. Não posso discutir um fenômeno 
relacionado à Idade Média se não sou capaz de localizá-
-la no tempo e no espaço, considerando as implicações 
de situar tal evento no século X e não no XVIII.

O que é necessário, sim, é organizar os programas 
e cursos de História considerando os conhecimentos 
significativos para os estudantes. Nosso objetivo não 
pode ser somente a cronologia, é preciso haver uma 
rede temática que atribua significado aos eventos. É 
preciso construir um problema, que pode estar rela-
cionado à cidadania, à questão da igualdade, da terra, 
da juventude, da saúde, do lazer, da cultura, da políti-
ca, da economia, do preconceito, enfim, é preciso que 
esse diálogo faça sentido, pois só assim a História se 
transformará em uma linguagem capaz de estabelecer 
uma relação entre o passado e o presente, resgatando 
experiências vividas e nos fazendo refletir sobre o pre-
sente e o futuro que queremos viver.

É preciso encarar a História como um diálogo 
constante entre o presente e o passado, nos mais di-
ferentes espaços. Os conteúdos são todos aqueles 
pertinentes aos objetivos do professor e ao grupo de 
alunos. É preciso que a História exerça o espírito críti-
co, que seja uma linguagem capaz de falar de nosso 
tempo, de sentimentos e questões que extrapolam os 
limites do conhecimento histórico.

Estamos ainda de acordo com as afirmações do his-
toriador Holien Bezerra, segundo o qual:

[…] é dever da escola, e direito dos alunos do Ensino Funda-
mental e Médio, oferecer e trabalhar os conjuntos de conheci-
mentos que foram socialmente elaborados e que os estudiosos 
consideram necessários para o exercício da cidadania. […] Já é 
consenso que a escola não tem por finalidade apenas transmitir 
conhecimentos. Passa a ser consenso também, entre os pro-
fissionais da História, ainda que com menor intensidade, que 
os conteúdos a serem trabalhados em qualquer dos níveis de 
ensino/pesquisa (básico, médio, superior, pós-graduado) não 
é todo o conhecimento socialmente acumulado e criticamente 
transmitido a respeito da trajetória da humanidade. Forçosa-
mente, devem ser feitas escolhas e seleções.

BEZERRA, H. G. Ensino de História: conteúdos e conceitos básicos. In: 
KARNAL, L. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas.  

São Paulo: Contexto, 2004. p. 38.

Nesse sentido, o trabalho organizado por área de 
conhecimento cria uma nova perspectiva para a disci-
plina de História, pois a perspectiva histórica se junta 
aos conhecimentos das outras disciplinas da área para 
criar uma problematização que permite o diálogo entre 
passado e presente e, com base nesse diálogo, anali-
sar a complexidade das sociedades em que estamos 
inseridos.

5. As juventudes do século XXI e 
a construção de uma proposta 
de trabalho para o Ensino Médio 
na área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas

Os jovens são o público prioritário do Ensino Mé-
dio. São considerados jovens, na atualidade, as pes-
soas que se situam na faixa etária de 15 a 29 anos. 
No Ensino Médio, a idade esperada dos estudantes é 
de 15 a 17 anos. Entretanto, em 2019, conforme da-
dos do Ministério da Educação, 26% dos estudantes 
tinham idade superior ao esperado. Nas redes públi-
cas, essa distorção etária chegou a 32% em 2019, 
em relação ao primeiro ano do Ensino Médio. Com 
isso, evidencia-se que muitos jovens que estão no En-
sino Médio, especialmente nas redes públicas, têm 18 
anos ou mais. 

Quanto ao perfil desses jovens, precisamos consi-
derar primeiramente que não existe um modelo único 
de juventude: o que existe são juventudes. No Brasil, 
cerca de 20% dos jovens de 15 a 17 anos trabalhavam 
em 2012, conforme aponta a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD). Nesse sentido, afirma 
o pesquisador Juarez Dayrell:
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No Brasil, a juventude não pode ser caracterizada 
pela moratória em relação ao trabalho, como é comum 
nos países europeus. Ao contrário, para grande parcela 
de jovens, a condição juvenil só é vivenciada porque tra-
balham, garantindo o mínimo de recursos para o lazer, o 
namoro ou o consumo. Mas isso não significa, necessa-
riamente, o abandono da escola, apesar de influenciar 
no seu percurso escolar. As relações entre o trabalho e 
o estudo são variadas e complexas e não se esgotam na 
oposição entre os termos. Para os jovens, a escola e o 
trabalho são projetos que se superpõem ou poderão so-
frer ênfases diversas, de acordo com o momento do ciclo 
de vida e as condições sociais que lhes permitam viver a 
condição juvenil. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)

Sobre as diferentes juventudes, Dayrell afirma ain-
da que

[...] é preciso enfatizar que as práticas culturais juvenis não 
são homogêneas e se orientam conforme os objetivos que 
as coletividades juvenis são capazes de processar, num con-
texto de múltiplas influências externas e interesses produzi-
dos no interior de cada agrupamento específico. Em torno 
do mesmo estilo cultural podem ocorrer práticas de delin-
quência, intolerância e agressividade, assim como outras 
orientadas para a fruição saudável do tempo livre ou, ainda, 
para a mobilização cidadã em torno da realização de ações 
solidárias. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)

Ocorre que, muitas vezes, educadores consideram 
ao juventude como uma fase “natural” de desenvolvi-
mento humano em que a juventude tem um caráter ho-
mogêneo, desconsiderando que em cada grupo social 
existem diferentes formas de ser jovem e de lidar com 
a juventude. 

Outro engano são as aproximações que se expres-
sam em fórmulas como “no tempo em que eu era jo-
vem” ou “a minha geração”, pelas quais se faz refe-
rência a um jovem que existiu em determinado tempo 
mas que não necessariamente serve de parâmetro de 
identificação com o jovem do tempo presente, uma 
vez que ser jovem não tem o mesmo sentido em qual-
quer tempo e lugar. Por isso, para pensar o jovem no 
Brasil é preciso ter em conta a grande diversidade de 
contextos socioculturais presentes no país e também 
as próprias transformações que o país vem vivendo, 
trazendo novas condições de vida, possibilidades e ex-
pectativas para os jovens de diferentes estratos sociais. 

Como afirmam Raquel Souza e Ana Paula Corti:

Podemos afirmar que a juventude é sobretudo uma 
construção social e não um processo natural. Sendo assim, 
é muito variável. Isso quer dizer que ela não consiste apenas 
numa fase do ciclo biológico, representada por uma idade 
cronológica (ter 15 ou 16 anos) e pro certos estados fisioló-
gicos como a maturidade do aparelho reprodutor, mas vai 
muito além disso. Ser jovem implica possuir determinadas 
características e exercer certos papeis sociais. Como as so-
ciedades não são iguais umas às outras, os papeis sociais 
atribuídos aos jovens variam entre elas – e dentro delas. 
(CORTI; SOUZA, 2004, p. 19.)

Nesse sentido, é preciso tomar cuidado com os es-
tereótipos que podem predefinir o jovem como alguém 
“rebelde”, “desatencioso”, “impertinente”, enfim, que 
o desqualificam e, em muitos contextos, podem até 
mesmo estimulá-lo a abandonar a escola, uma vez que 
esta seria um lugar com o qual parece não conseguir 
criar um espaço de legitimidade. Sobre isto, afirma 
Dayrell (2007, p. 1117):

[...] predomina uma representação negativa e preconcei-
tuosa em relação aos jovens, reflexo das representações 
correntes sobre a idade e os atores juvenis na sociedade. 
É muito comum, nas escolas, a visão da juventude tomada 
como um “vir a ser”, projetada para o futuro, ou o jovem 
identificado com um hedonismo individualista ou mesmo 
com o consumismo. Quando se trata de jovens pobres, ain-
da mais se forem negros, há uma vinculação à ideia do risco 
e da violência, tornando-os uma “classe perigosa”. Diante 
dessas representações e estigmas, o jovem tende a ser visto 
na perspectiva da falta, da incompletude, da irresponsabili-
dade, da desconfiança, o que torna ainda mais difícil para a 
escola perceber quem ele é de fato, o que pensa e é capaz 
de fazer. A escola tende a não reconhecer o “jovem” exis-
tente no “aluno”, muito menos compreender a diversidade, 
seja étnica, de gênero ou de orientação sexual, entre outras 
expressões, com a qual a condição juvenil se apresenta.

Uma outra maneira de encarar o jovem na esco-
la é buscar reconhecê-los como sujeitos particulares, 
que estão em processo de aprendizagem e também 
de muitas descobertas, tendo de enfrentar ainda as di-
fíceis escolhas que deve fazer ao se aproximar da vida 
adulta e do mundo do trabalho. Podemos então fa-
zer com que as expectativas e questões desses jovens 
sejam de alguma forma incorporadas ao fazer peda-
gógico. Suas perguntas e preocupações certamente 
alimentam muitos dos debates propostos no trabalho 
com a área de Ciências Humanas nesta obra, na qual 
várias das propostas desenvolvidas focaram especial-
mente o levantamento das questões e demandas que 
podem mobilizar muitos jovens. 

Tal maneira de encarar o trabalho com os diferentes 
jovens pode ser um caminho para fortalecer o que na 
BNCC se denomina protagonismo juvenil:

É necessário, ainda, que a Área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas favoreça o protagonismo juvenil investin-
do para que os estudantes sejam capazes de mobilizar dife-
rentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais, 
digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas etc.), valorizar 
os trabalhos de campo (entrevistas, observações, consultas 
a acervos históricos etc.), recorrer a diferentes formas de 
registros e engajar-se em práticas cooperativas, para a for-
mulação e resolução de problemas (BNCC, p. 562).

No contexto em que estamos vivendo é preciso con-
siderar a cada vez maior influência da vida que pulsa fora 
da escola dentro dos muros da escola. Se no passado ha-
via uma institucionalidade escolar que permitia que suas 
regras e modos de fazer fossem próprios e particulares, 
vivemos hoje um contexto em que as redes sociais e a 
massiva informação que circula na internet invadem o es-
paço escolar. Não só isso, mas também há na atualidade 
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uma maior presença da vida juvenil na escola. Ainda con-
forme Dayrell (2007, p. 1120):

A escola é invadida pela vida juvenil, com seus looks, 
pelas grifes, pelo comércio de artigos juvenis, constituindo-
-se como um espaço também para os amores, as amiza-
des, gostos e distinções de todo tipo. O “tornar-se aluno” 
já não significa tanto a submissão a modelos prévios, ao 
contrário, consiste em construir sua experiência como tal e 
atribuir um sentido a este trabalho. Implica estabelecer cada 
vez mais relações entre sua condição juvenil e o estatuto de 
aluno, tendo de definir a utilidade social dos seus estudos, 
o sentido das aprendizagens e, principalmente, seu projeto 
de futuro. Enfim, os jovens devem construir sua integração 
em uma ordem escolar, achando em si mesmos os princípios 
da motivação e os sentidos atribuídos à experiência escolar.

Esse novo contexto, em que a escola também não 
é a mesma do passado, é essencial que as questões 
dos jovens em relação ao mundo que os cerca pos-
sam ter espaço na escola e se constituam como parte 
da proposta pedagógica que busca fortalecer o pro-
tagonismo juvenil construindo conhecimentos capazes 
de proporcionar aos estudantes formas de leitura do 
mundo e possibilitando também suas escolhas em re-
lação aos caminhos que desejam traçar no processo de 
construção da identidade para a vida adulta.

6. O processo de avaliação na área 
de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

Tradicionalmente, a avaliação é entendida como 
o momento em que o professor, dono de um saber, 
verifica os conhecimentos aprendidos pelo aluno. Nes-
sa forma de compreender a avaliação, ela não traduz 
uma possibilidade de aprendizagem para os estudan-
tes nem para os professores, mas apenas certifica se os 
conteúdos trabalhados em sala de aula foram assimila-
dos pelos estudantes. Esse sempre foi o papel das cha-
madas provas finais, que reuniam grande quantidade 
de conteúdo em uma avaliação e nas quais o educando 
precisava mostrar que, ao final de tudo, seria capaz de 
alcançar o percentual mínimo de acerto exigido.

Essa forma de avaliar, contudo, não permite que se 
faça da avaliação um rico instrumento de aprendizagem, 
indo além da constatação do que o aluno sabe ou não. 
Mais do que um instrumento de poder do professor 
que detém o domínio sobre um determinado conhe-
cimento e tem a possibilidade de julgar o aluno apro-
vando-o ou não, a avaliação pode ser utilizada como 
uma medida real da aprendizagem, ou melhor, como 
um caminho para analisar as mudanças necessárias 
para que a aprendizagem avance. Quer dizer, para o 
professor, é possível fazer da avaliação um indicador 
das alterações que seu planejamento didático precisa 
sofrer para alcançar os objetivos propostos.

Para Jussara Hofmann, defensora do que ela deno-
mina de uma prática educativa mediadora, é preciso 
que o professor reveja o seu papel no que se refere 
à avaliação e ao estudante. Segundo ela, o professor 
precisa ter:

Em primeiro lugar, o sentimento de compromisso em 
relação àquela pessoa com quem está se relacionando. 
Avaliar é muito mais que conhecer o aluno, é reconhecê-lo 
como uma pessoa digna de respeito e de interesse.

Em segundo lugar, o professor precisa estar preocupado 
com a aprendizagem desse aluno. Nesse sentido, o professor 
se torna um aprendiz do processo, pois se aprofunda nas es-
tratégias de pensamento do aluno, nas formas como ele age, 
pensa e realiza essas atividades educativas. Só assim é que o 
professor pode intervir, ajudar e orientar esse aluno. É um com-
prometimento do professor com a sua aprendizagem – tornar-
-se um permanente aprendiz. Aprendiz da sua disciplina e dos 
próprios processos de aprendizagem. Por isso a avaliação é um 
terreno bastante arenoso, complexo e difícil. Eu mudo como 
pessoa quando passo a perceber o enorme comprometimento 
que tenho como educador ao avaliar um aluno.

Entrevista concedida por Jussara Hofmann ao Senai. Disponível em:  
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/ 

pdebusca/producoes_pde/2010/2010_uel_ped_pdp_raimundo 
_fernandes_da_costa.pdf. Acesso em: 5 abr. 2020.

Já para o estudante, o momento da avaliação pode 
se traduzir em mais um momento de aprendizagem, 
ou seja, a própria atividade proposta pode ser criada 
de forma que o aluno se veja estudando e aprendendo 
enquanto realiza a avaliação.

No caso da área de Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas, isso dificilmente vai ocorrer se utilizarmos como 
objeto de avaliação apenas uma lista de perguntas que 
devem ser respondidas da maneira exata esperada pelo 
professor. Ao contrário disso, se elaborarmos uma ava-
liação em que o estudante tenha de se debruçar sobre 
novos textos em diferentes linguagens, imagens, do-
cumentos, enfim, se ele for convidado a refletir, argu-
mentar e produzir conclusões, estaremos avaliando seu 
domínio dos conceitos estudados, mas também propi-
ciando a ele mais um momento de estudo.

Um exemplo: ao estudar a Revolução Francesa nos 
deparamos com uma grande quantidade de eventos 
que se sobrepõem uns aos outros, além de conteúdos 
relacionados ao pensamento sociológico e filosófico ao 
fazermos referência à defesa da igualdade, da liberda-
de e da noção de direitos do cidadão. Ao organizarmos 
uma atividade avaliativa, poderíamos simplesmente per-
guntar quando alguns fatos ocorreram, o que significam 
ou por que ocorreram. Mas, para além disso, é possível 
inserir, dentre muitas possibilidades, trechos de docu-
mentos com discursos de Robespierre e outros revolu-
cionários que façam referência a algumas das ideias que 
nortearam a Revolução Francesa. Pode-se então fazer 
algumas perguntas que ajudem o estudante a com-
preender os textos e depois solicitar que ele extraia do 
texto algumas dessas ideias revolucionárias. Tudo isso 
deve ser feito de forma que o aluno seja conduzido para 
uma solução satisfatória sem armadilhas. Afinal, o maior 
objetivo é a realização da aprendizagem.

Nesse caso, estaríamos também contribuindo para 
que o estudante desenvolva a habilidade relacionada 
à leitura, essencial para a área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas e que também deve ser objeto de 
ensino para um professor dessa área.
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Mas não basta fazer a avaliação e o professor atri-
buir um conceito. É também essencial que o estudante 
tome consciência dos saberes que possui e de suas di-
ficuldades. Por isso, o trabalho não se encerra quando 
o aluno recebe o conceito e o professor o registra no 
diário. Ao contrário, é aí que o trabalho começa, pois 
esse é o momento de retomar um caminho para apren-
der o que se mostrou insuficiente na avaliação. Já é 
uma fala corrente a afirmação de que o erro tem um 
importante papel pedagógico, quer dizer, é a partir do 
reconhecimento e da compreensão de seus próprios 
erros que um estudante pode avançar.

Por isso, a avaliação não é somente um momento 
de verificação, mas um processo contínuo de toma-
da de consciência dos professores e alunos acerca das 
aprendizagens relacionadas às várias propostas traba-
lhadas em sala de aula. Nesse sentido, tanto melhor 
será a avaliação quanto maior for o número de ativi-
dades realizadas e quanto mais diversificadas o forem. 
Isso não quer dizer, no entanto, que o único critério 
deva ser o número de atividades realizadas, pois de 
nada adianta realizar inúmeras avaliações tomando 
como ponto de partida apenas a simples verificação 
mecânica de conteúdos ensinados.

Não existe uma única forma de aprender nem de 
ensinar. Assim, quanto mais recorrermos a diferentes 
linguagens e maneiras de avaliar, maiores serão as 
oportunidades de aprender. Pode-se recorrer à formu-
lação de questões, mas também à produção de textos, 
esquemas, desenhos, apresentações orais, represen-
tações teatrais, apresentações em computador, traba-
lhos em grupo, pesquisas, enfim, são inúmeras as pos-
sibilidades de criar oportunidades de aprendizagem e 
também de acompanhar o processo de evolução do 
estudante ao longo do ano letivo.

Nessa forma de avaliar, não se cria o terror da prova 
que é tudo ou nada, pois o estudante é convidado a 
realizar uma produção que envolve aprendizado. Além 
disso, a variedade de instrumentos cria novas oportu-
nidades e caminhos para a aprendizagem, retirando da 
avaliação a tensão que muitas vezes bloqueia a cons-
trução de conhecimentos novos.

Em síntese, precisamos colocar o foco de nosso 
trabalho na construção de estratégias que valorizem a 
todo tempo o processo de aprendizagem.
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ESTADOS E 
FRONTEIRAS 1

Este capítulo tem como objetivo dar início a uma 
discussão que permeará todo o volume: o papel dos 
Estados na construção dos territórios e das fronteiras, 
posto que esses conceitos se tornaram fundamentais 
para a concepção moderna de país. A delimitação das 
fronteiras, historicamente, circunscreve o papel do 
Estado a determinado território e defi ne os limites de 
sua atuação. As fronteiras também são responsáveis 
pela exclusão e pela violência contra o “outro”, isto é, 
aquele que representa o “lado de lá” da fronteira. Ao 
longo da história da formação do Ocidente moderno, 
a construção dos Estados nacionais e a delimitação 
de fronteiras territoriais rígidas implicaram inúmeras 
práticas de agressão, usurpação e violência entre os 
povos. 

Inicialmente, o capítulo propõe a análise de al-
guns desses confl itos, a partir de uma narrativa sobre refugiados e “apátridas” 
e de uma refl exão, na abertura, sobre a construção de barreiras físicas entre 
nações, como muros e sistemas de vigilância. Em seguida, percorre-se a história 
da formação dos Estados modernos, na Europa, a partir do século XVI, explici-
tando a trajetória histórica para o desenvolvimento dos Estados atuais. Nessa 
trajetória, a análise das teorias políticas e de contextos históricos específi cos 
colabora para o entendimento da formação das monarquias absolutistas e do 
papel da religião na conformação do poder.

Na abertura do capítulo, pode-se incentivar os estudantes a observarem 
com atenção a foto do muro entre Estados Unidos e México, solicitando a eles 
que expressem suas ideais sobre o tema. Em seguida, pode-se provocá-los com 
algumas perguntas: Na opinião de vocês, por que o muro foi construído? Quem 
tomou a decisão de construí-lo? Quem teria feito oposição? Como ele impactou 
a vida das pessoas? Vale observar também que os limites estabelecidos pelas  
fronteiras são artifi ciais, criados pelos seres humanos em disputas por riqueza 
e poder. Se julgar oportuno, a refl exão pode ser aprofundada por meio de um 
debate. Para isso, organize a turma em quatro grupos, para que cada um refl ita 
sobre a imagem sob uma perspectiva diferente, com o propósito de levantar 
hipóteses sobre os impactos da construção do muro (e, portanto, de um con-
trole mais rigoroso da fronteira) para os dois países. As perspectivas podem ser: 
1. econômica; 2. política; 3. populacional; 4. cultural. Depois do debate, os gru-
pos podem partilhar as refl exões em uma roda de conversa. É importante que, 
nessa abertura, surjam hipóteses diferentes e os estudantes sejam convidados 
a apresentar suas ideias e respeitar as dos colegas. Por fi m, pode-se questioná-
-los quanto à pertinência de suas hipóteses para outras situações semelhantes, 
envolvendo tensões políticas e sociais em áreas de fronteira, pois o tema será 
discutido ao longo do volume. 

E A O  E 
RON E RA

ocê conhece o muro construído  na fronteira do 
México com os Estados Unidos? Por que é preciso 
um muro para separar  esses países?  Por que me-

xicanos não podem entrar livremente nos Estados Unidos e 
vice-versa?

Na atualidade,  qualquer indivíduo nascido em qualquer 
lugar  de um dos cinco continentes  é registrado como cida-
dão de  determinado país, que possui um território, frontei-
ras definidas e uma história particular. Cada país define, in-
clusive, as regras para que pessoas de outras nacionalidades 
possam  (ou não) entrar  em seu território. No entanto, nem 
sempre foi assim. Na Idade Média ou  na América  anterior 
à chegada dos europeus, não havia  a ideia de  nacionalida-
de   nem documentos que  identificassem a procedência das 
pessoas. Estas viam-se apenas atreladas a um local, uma 
comunidade definida cultural e territorialmente. 

As fronteiras são linhas imaginárias criadas  como resul-
tado de  conquistas  e guerras, ou por meio de acordos di-
plomáticos. Elas delimitam um território relacionado a um 
Estado  nacional dominado por um grupo político, ainda 
que o poder  desse Estado  possa, muitas vezes, extrapolar 
suas fronteiras territoriais. Colônias da América, por exem-
plo, faziam parte dos domínios portugueses e espanhóis e 
localizavam-se em outro continente. 

Mas o que significa ter a  vida delimitada por fronteiras 
e sob a tutela de  Estados nacionais? O Estado seria uma 
forma de proteção dos cidadãos ou a origem de muitos 
conflitos e guerras?

Muro de fronteira entre os Estados Unidos e o México, Novo México, 2019.
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Neste capítulo, vamos compreender a formação dos Estados  modernos e das 
monarquias nacionais  na Europa, a partir do século XIV, bem como as diferentes 
formas de organização do Estado e suas relações com a religião.  Esse percurso 
histórico nos  ajudará a entender a constituição dos  Estados nacionais e os desafios 
para a construção da cidadania. 
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1 .   Estudar as relações de poder que levaram à formação dos Estados nacionais. 
2 .   Identific ar as delimitações territoriais como parte do processo de formação 

dos Estados nacionais.
3 .   R efl etir criticamente sobre as relações entre política e religião no contexto 

de formação dos Estados nacionais europeus.

C ompetê ncias g erais da B N C C

1, 2, 4, 10

T em as c o n t em p o r â n eo s t r an sv er sais ( T C T ) :

• D iversidade cultural

• Educ ação em Direitos Humanos 

C ompetê ncias especí ficas das C iê ncias H u manas e S ociais Aplicadas da B N C C
1 .   A nalisar p roc essos p olític os,  ec onô m ic os,  soc iais,  am b ientais e c u ltu rais nos â m b itos loc al,  regional,  

nac ional e m u ndial em  dif erentes tem p os,  a p artir da p lu ralidade de p roc edim entos ep istem oló gic os,  
c ientí! c os e tec noló gic os,  de m odo a c om p reender e p osic ionar- se c ritic am ente em  relaçã o a eles,  
c onsiderando dif erentes p ontos de v ista e tom ando dec isõ es b aseadas em  argu m entos e f ontes de 
natu rez a c ientí! c a.

2 .   A nalisar a f orm açã o de territó rios e f ronteiras em  dif erentes tem p os e esp aços,  m ediante a c om p reensã o 
das relaçõ es de p oder q u e determ inam  as territorialidades e o p ap el geop olític o dos E stados- naçõ es.

6 .   P artic ip ar do deb ate p ú b lic o de f orm a c rític a,  resp eitando dif erentes p osiçõ es e f az endo esc olh as 
alinh adas ao ex erc íc io da c idadania e ao seu  p roj eto de v ida,  c om  lib erdade,  au tonom ia,  c onsc iê nc ia 
c rític a e resp onsab ilidade.  

A  competê ncia 1 será  trab alh ada neste c ap ítu lo p or m eio do estu do dos p roc essos p olític os q u e 
lev aram  à  f orm açã o dos E stados nac ionais,  c ontrastando a op iniã o de div ersos teó ric os do tem a.  I sso será  
f eito na seçã o L er docu mentos,  p or m eio da leitu ra de f ragm entos de H ob b es e Maq u iav el.  

A  competê ncia 2  será  ab ordada p ela aná lise das relaçõ es de p oder q u e sã o a origem  da delim itaçã o 
das f ronteiras dos E stados nac ionais.  

A  competê ncia 6  será  desenv olv ida p ela c om p araçã o de div ersas p ersp ec tiv as teó ric as sob re as 
organiz açõ es p olític as q u e lev aram  à  f orm açã o dos E stados nac ionais.  O  deb ate ac erc a de c om o os estados 
nac ionais p odem  lev ar,  p or ex em p lo,  à  x enof ob ia será  ab ordado na seçã o N arrativas, p or m eio do relato 
de u m a ap á trida q u e nele ex p õ e su as di! c u ldades.
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-5677689:6;
O s textos que compõem a seção problematizam as consequências da deli-

mitação das fronteiras, como o surgimento de refugiados e, principalmente, de 
apátridas. Maha Mamo nos conta, em seu depoimento, a experiência de um 
jovem nesta situação. O  site do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
R efugiados (ACNUR ), braço da O rganização das Nações Unidas (O NU) responsável 
pela assistência a refugiados e migrantes, traz a história dela e também de outras 
pessoas em situação semelhante. Maha Mamo refugiou-se no Brasil, onde sua 
família sofreu por outro problema:  a xenofobia. Mas, como se vê pelos outros 
textos, esse tipo de preconceito é recorrente em outros países.
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Para a abordagem dos textos, o professor pode ler o enunciado primeiro em 
voz alta para contextualizar o debate. Em seguida, dois estudantes preparam uma 
leitura, com entonação condizente ao tipo de texto, dos fragmentos sobre Maha 
Mamo: o do ACNUR com mais formalidade, pelo gênero ser informativo e repre-
sentar um órgão internacional; e o segundo com mais expressividade, por ser um 
depoimento (gênero carregado de emotividade). Depois, outro estudante pode 
fazer o mesmo com a notícia. Por último, o vídeo pode ser exibido para a sala.

A habilidade EM13CHS101 será desenvolvida na atividade pela comparação 
de diferentes fontes narrativas para abordar o tema dos refugiados.

A habilidade EM13CHS204 será trabalhada ao analisar a xenofobia existente e 
os confl itos constituídos nas dinâmicas e processos históricos dos Estados nacionais.

 Roteiro de trabalho

1. Por que Maha Mamo é considerada apátrida? O que isso signifi ca?
Maha Mamo é considerada apátrida por não ter uma nacionalidade reconhecida. Nasceu 
no Líbano, mas, por seus pais não serem libaneses, a lei do país não permite que ela tenha 
essa nacionalidade. Também não é síria, apesar de seus pais o serem, pois nem o casamento 
deles, nem seu nascimento foram reconhecidos pela Síria, pois cada um de seus pais é de uma 
religião diferente.

2.  Por que ela afi rma que “nunca existiu”? Por quais difi culdades ela passou 
por não ter uma nacionalidade?
Ela afirma nunca ter existido por não ter seus direitos legais garantidos, pois eles só são confe-
ridos a quem tem uma nacionalidade reconhecida. Logo, ela teve dificuldade de obter acesso à 
Educação Básica, ser aceita em uma faculdade e viajar para fora do país, por exemplo.

3. No vídeo sobre xenofobia, o que os relatos de estrangeiros têm em comum? 
Os depoimentos exprimem cenas de violência, preconceito e negação dos direitos humanos.

4.  Você considera que manifestações como a de Macerata contribuem para 
reduzir a xenofobia?
Resposta pessoal. Podem contribuir, uma vez que a sociedade civil está manifestando aos 
governantes sua discordância com atitudes de violência contra imigrantes.

5.  Com base na história de Maha Mamo e nas narrativas apresentadas no 
vídeo, o que podemos afi rmar sobre a necessidade de as pessoas serem 
reconhecidas como cidadãs de determinado país ou nacionalidade? 
Só por meio desse reconhecimento que podemos conferir a essas pessoas direitos cidadãos 
como educação, trabalho, moradia e liberdade.

Página 10

 ESTADOS EUROPEUS: SÉCULOS XV A XVII
Com base nos eventos datados, pode-se fazer uma relação entre a formação 

dos Estados nacionais europeus e o aumento de seu poder naval e econômico e a 
expansão do território. Ou, ainda, pode-se analisar como os pensamentos críticos 
e as revoluções culturais, principalmente religiosas, fortaleceram ou enfraqueceram 
esses mesmos Estados.

Página 11

  A FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO 
Entre fi ns da Idade Média e o início da Idade Moderna, construiu-se o que vários autores nomeiam como mo-

dernidade. O homem passa a crer em sua capacidade de transformar a história, exercendo maior controle sobre a 
natureza, valorizando a razão e utilizando o pensamento científi co. A historiadora Laura de Mello e Souza afi rma:

É hábito situar, na Época Moderna, os traços definidores do homem de hoje. Foi então que seus antepassados 

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS204) 
Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.
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A organização dos territórios em Estados, separados por fronteiras rígidas, impõe inúmeros desafios e proble-
mas ao mundo contemporâneo. Leia a história de Maha Mamo, publicada no site da Agência das Nações Unidas 
para Refugiados (ACNUR). Mamo nasceu no Líbano, no Oriente Médio, mas não teve sua nacionalidade reconhe-
cida e se tornou uma “apátrida”, isto é, uma pessoa sem pátria. 

Depois, assista ao vídeo Xenofobia: um crime silenciado, produzido pelo site de notícias estadunidense HuffPost 
Brasil em 2016, e leia o trecho sobre um protesto ocorrido na Itália contra a manifestação de ódio aos imigrantes.  

Ao final, reflita sobre esses temas com base no Roteiro de trabalho.

Maha Mamo, refugiada apátrida no Brasil, fala sobre os desafios  
de uma vida sem nacionalidade

Quando criança, Maha Mamo não podia viajar com a escola para fora do Líbano. 
Enquanto outras crianças iam para a Síria e Jordânia, ela ficava em casa. Mesmo sen-
do uma das melhores do time de basquete, ela nunca pôde representar o seu país 
de origem em competições. Por quê? Porque ela não tem nacionalidade. Maha foi 
declarada apátrida ao nascer devido às leis de nacionalidade da Síria e do Líbano.

Os pais de Maha são de nacionalidade síria, mas têm diferentes religiões. O pai dela é 
cristão e a mãe é muçulmana. Como o casamento inter-religioso é ilegal na Síria, os pais 
de Maha fugiram para o Líbano, onde Maha e seus irmãos nasceram.

Como o pai de Maha é sírio, de acordo com as leis de nacionalidade da Síria, 
Maha deveria ser reconhecida como uma cidadã síria. Porém, com pais de diferentes 
religiões, não foi possível registrar o casamento nem o nascimento, o que a impediu 
de ser reconhecida como uma cidadã síria e de obter os documentos que o provam.

Maha tampouco pôde ser considerada libanesa, já que seus pais não são libaneses 
e a lei não permite adquirir a nacionalidade se você nasceu no país. As naturalizações 
são raras no Líbano. 

As crianças apátridas, como Maha, encontram na vida adulta um caminho repleto de problemas e frustrações. Os 
serviços que geralmente são tomados como garantidos, como educação e saúde, são acessíveis somente por meio da 
confiança na boa vontade de algumas pessoas. “Eu tive que receber uma isenção especial para receber meu certificado 
de Ensino Médio”, diz Maha [,] cujos pais tiveram que implorar ao diretor da escola para que ela e seus irmãos pudessem 
receber educação.

Depois que terminou a escola, apenas uma das muitas universidades em que ela se inscreveu a aceitou. Mas não para 
cursar medicina, que era seu sonho. “Ser uma apátrida é muito mais doloroso quando você sabe que sua capacidade é 
muito maior do que aquilo que te permitem fazer”, ela diz. “Você não sabe seu potencial se não te dão o direito de existir”.

ACNUR. Maha Mamo, refugiada apátrida no Brasil, fala sobre os desafios de uma vida sem nacionalidade, 15 dez. 2016. Disponível em: 
https://www.acnur.org/portugues/2016/12/15/maha-mamo-refugiada-apatrida-no-brasil-fala-sobre-os-desafios-de-uma-vida-sem-nacionalidade/.  

Acesso em: 30 maio 2020.

Depoimento de Maha Mamo 
#EU PERTENÇO

Meu nome é Maha Mamo, fruto de uma constante guerra contra leis anti-humanitárias. Eu sou uma cidadã do 
mundo, mas sou apátrida, privada dos direitos básicos de um ser humano. Vivi nas sombras por 26 anos no Líbano, 
lutando para existir, por pertencer, e por viver. Atualmente sou apátrida, mas tenho alguns direitos. Me mudei para o 
Brasil 2 anos atrás [em 2014] e continuo na mesma batalha. De uma fraca sombra me tornei invencível, seguindo meu 
novo caminho de vida com um objetivo em mente: conquistar os direitos que uma identidade (cidadania) traz. Eu sou 
uma sonhadora com um livro cheio de emoções, conquistas, falhas e sucessos. Mas o livro não tem autor, porque eu 
nunca existi. Me uni ao ACNUR para trabalhar de mãos dadas a conquistar o impossível, acabar com a apatridia no 
mundo. Eu sou uma de 10 milhões de apátridas no mundo que viram uma luz no fim do túnel e estão andando nesta 
direção. O custo de seguir seus sonhos nunca é barato. Deixei família, amigos, trabalho, a minha vida, o lugar que eu 
chamava de lar, em troca de um futuro desconhecido. Esse futuro me tirou o meu único irmão em um ato de violência 
contra a sua vida nas ruas do Brasil. Mas eu nunca vou deixar de lutar por meus direitos! Eu já existo nos olhos das 
pessoas que me amam, acreditam em mim e na minha luta, cada pessoa que assina a petição aberta “I belong”. Em 
breve eu certamente existirei frente a burocracia de um destes 196 países ao redor do mundo. O que acha de me ajudar 
a espalhar para o mundo esta causa em prol da nacionalidade e a tentativa de falar com o Presidente da República?

MAHA MAMO. Conheça minha história. Disponível em: http://www.mahamamo.com/historia/. Acesso em: 30 maio 2020. 
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Fabrice Coffrini/AFP

 Maha Mamo em Gênova, Itália, 2019.

1385138513851385  Centralização monárquica em   Centralização monárquica em   Centralização monárquica em   Centralização monárquica em 
Portugal  faz de  dom João I rei de Portugal  faz de  dom João I rei de Portugal  faz de  dom João I rei de Portugal  faz de  dom João I rei de 
Portugal.Portugal.Portugal.Portugal.

1469146914691469  União dos Reinos de Castela e   União dos Reinos de Castela e   União dos Reinos de Castela e   União dos Reinos de Castela e 
Aragão por meio do casamento Aragão por meio do casamento Aragão por meio do casamento Aragão por meio do casamento 
de Isabel I (de Castela) e de Isabel I (de Castela) e de Isabel I (de Castela) e de Isabel I (de Castela) e 
Fernando II (de Aragão).Fernando II (de Aragão).Fernando II (de Aragão).Fernando II (de Aragão).

1481   1481   1481   1481   Dom João II assume o trono Dom João II assume o trono Dom João II assume o trono Dom João II assume o trono 
português, investindo fortemente português, investindo fortemente português, investindo fortemente português, investindo fortemente 
na centralização do poder nas na centralização do poder nas na centralização do poder nas na centralização do poder nas 
mãos do rei.mãos do rei.mãos do rei.mãos do rei.

1485148514851485  Início da dinastia Tudor na   Início da dinastia Tudor na   Início da dinastia Tudor na   Início da dinastia Tudor na 
Inglaterra: centralização Inglaterra: centralização Inglaterra: centralização Inglaterra: centralização 
monárquica sob o governo de monárquica sob o governo de monárquica sob o governo de monárquica sob o governo de 
Henrique VII.Henrique VII.Henrique VII.Henrique VII.

1492149214921492  Centralização monárquica na   Centralização monárquica na   Centralização monárquica na   Centralização monárquica na 
Espanha: expulsão dos mouros de Espanha: expulsão dos mouros de Espanha: expulsão dos mouros de Espanha: expulsão dos mouros de 
Granada. Chegada de Colombo à Granada. Chegada de Colombo à Granada. Chegada de Colombo à Granada. Chegada de Colombo à 
América.América.América.América.

1498149814981498  Vasco da Gama descobre um novo   Vasco da Gama descobre um novo   Vasco da Gama descobre um novo   Vasco da Gama descobre um novo 
caminho para as Índias.caminho para as Índias.caminho para as Índias.caminho para as Índias.

1500150015001500  Pedro Álvares Cabral chega às   Pedro Álvares Cabral chega às   Pedro Álvares Cabral chega às   Pedro Álvares Cabral chega às 
terras que viriam a ser chamadas terras que viriam a ser chamadas terras que viriam a ser chamadas terras que viriam a ser chamadas 
de Brasil.de Brasil.de Brasil.de Brasil.

Período de florescimento das Período de florescimento das Período de florescimento das Período de florescimento das 
monarquias nacionais  europeias. monarquias nacionais  europeias. monarquias nacionais  europeias. monarquias nacionais  europeias. 
Intensificação do processo de “caça às Intensificação do processo de “caça às Intensificação do processo de “caça às Intensificação do processo de “caça às 
bruxas” na Europa a partir de meados bruxas” na Europa a partir de meados bruxas” na Europa a partir de meados bruxas” na Europa a partir de meados 
do século. Práticas mercantilistas, das do século. Práticas mercantilistas, das do século. Práticas mercantilistas, das do século. Práticas mercantilistas, das 
quais alguns princípios já  estavam quais alguns princípios já  estavam quais alguns princípios já  estavam quais alguns princípios já  estavam 
formulados desde a segunda metade do formulados desde a segunda metade do formulados desde a segunda metade do formulados desde a segunda metade do 
século XV.século XV.século XV.século XV.

1509-15471509-15471509-15471509-1547  Reinado de Henrique VIII na   Reinado de Henrique VIII na   Reinado de Henrique VIII na   Reinado de Henrique VIII na 
Inglaterra.Inglaterra.Inglaterra.Inglaterra.

1513-15161513-15161513-15161513-1516  O filósofo florentino Nicolau   O filósofo florentino Nicolau   O filósofo florentino Nicolau   O filósofo florentino Nicolau 
Maquiavel escreve Maquiavel escreve Maquiavel escreve Maquiavel escreve O príncipeO príncipeO príncipeO príncipe....

1514151415141514  Francisco I torna-se rei da França,   Francisco I torna-se rei da França,   Francisco I torna-se rei da França,   Francisco I torna-se rei da França, 
criando o Estado absolutista francês.criando o Estado absolutista francês.criando o Estado absolutista francês.criando o Estado absolutista francês.

1515-15471515-15471515-15471515-1547  Processo de centralização   Processo de centralização   Processo de centralização   Processo de centralização 
monárquica na França  – monárquica na França  – monárquica na França  – monárquica na França  – 
dinastia Valois.dinastia Valois.dinastia Valois.dinastia Valois.

1517 1517 1517 1517  Início da Reforma  luterana na  Início da Reforma  luterana na  Início da Reforma  luterana na  Início da Reforma  luterana na 
Alemanha: criação da religião Alemanha: criação da religião Alemanha: criação da religião Alemanha: criação da religião 
protestante em oposição ao protestante em oposição ao protestante em oposição ao protestante em oposição ao 
catolicismo, dando início a vários catolicismo, dando início a vários catolicismo, dando início a vários catolicismo, dando início a vários 
conflitos religiosos na Europa. conflitos religiosos na Europa. conflitos religiosos na Europa. conflitos religiosos na Europa. 

1519151915191519  Carlos V torna-se rei da Espanha.  Carlos V torna-se rei da Espanha.  Carlos V torna-se rei da Espanha.  Carlos V torna-se rei da Espanha.
1536153615361536  O rei  dom João III institui a   O rei  dom João III institui a   O rei  dom João III institui a   O rei  dom João III institui a 

Inquisição em Portugal. Até 1684 Inquisição em Portugal. Até 1684 Inquisição em Portugal. Até 1684 Inquisição em Portugal. Até 1684 
foram queimadas 1 379 pessoas, foram queimadas 1 379 pessoas, foram queimadas 1 379 pessoas, foram queimadas 1 379 pessoas, 
muitas acusadas de feitiçaria.muitas acusadas de feitiçaria.muitas acusadas de feitiçaria.muitas acusadas de feitiçaria.

1541154115411541  Início da Reforma  calvinista na Suíça   Início da Reforma  calvinista na Suíça   Início da Reforma  calvinista na Suíça   Início da Reforma  calvinista na Suíça 
sob a liderança de João Calvino.sob a liderança de João Calvino.sob a liderança de João Calvino.sob a liderança de João Calvino.

1545-15631545-15631545-15631545-1563  Concílio de Trento:   Concílio de Trento:   Concílio de Trento:   Concílio de Trento: 
Contrarreforma Católica.Contrarreforma Católica.Contrarreforma Católica.Contrarreforma Católica.

1556 1556 1556 1556  Filipe II torna-se rei da Espanha. Filipe II torna-se rei da Espanha. Filipe II torna-se rei da Espanha. Filipe II torna-se rei da Espanha.
1580158015801580  Início da União Ibérica.  Início da União Ibérica.  Início da União Ibérica.  Início da União Ibérica.
1589158915891589  Henrique IV torna-se rei da França.  Henrique IV torna-se rei da França.  Henrique IV torna-se rei da França.  Henrique IV torna-se rei da França.

Século XV Século XVI

Começa o período de maior força do Começa o período de maior força do Começa o período de maior força do Começa o período de maior força do 
absolutismo na França (até o século absolutismo na França (até o século absolutismo na França (até o século absolutismo na França (até o século 
XVIII).XVIII).XVIII).XVIII).
1603160316031603  Morte da rainha Elizabeth na   Morte da rainha Elizabeth na   Morte da rainha Elizabeth na   Morte da rainha Elizabeth na 

Inglaterra, pondo fim à dinastia Inglaterra, pondo fim à dinastia Inglaterra, pondo fim à dinastia Inglaterra, pondo fim à dinastia 
Tudor.Tudor.Tudor.Tudor.

  Jaime I assume o trono ,   Jaime I assume o trono ,   Jaime I assume o trono ,   Jaime I assume o trono , 
iniciando a dinastia Stuart.iniciando a dinastia Stuart.iniciando a dinastia Stuart.iniciando a dinastia Stuart.

1610161016101610  Luís XIII torna-se rei da França.  Luís XIII torna-se rei da França.  Luís XIII torna-se rei da França.  Luís XIII torna-se rei da França.
1621162116211621  Filipe IV torna-se rei da Espanha.  Filipe IV torna-se rei da Espanha.  Filipe IV torna-se rei da Espanha.  Filipe IV torna-se rei da Espanha.
1625162516251625  Carlos I assume o trono inglês.  Carlos I assume o trono inglês.  Carlos I assume o trono inglês.  Carlos I assume o trono inglês.
1640164016401640  Fim da União Ibérica.  Dom   Fim da União Ibérica.  Dom   Fim da União Ibérica.  Dom   Fim da União Ibérica.  Dom 

João IV torna-se rei de Portugal. João IV torna-se rei de Portugal. João IV torna-se rei de Portugal. João IV torna-se rei de Portugal. 
Início da Revolução Puritana na Início da Revolução Puritana na Início da Revolução Puritana na Início da Revolução Puritana na 
Inglaterra, a primeira revolução Inglaterra, a primeira revolução Inglaterra, a primeira revolução Inglaterra, a primeira revolução 
burguesa da Europa.burguesa da Europa.burguesa da Europa.burguesa da Europa.

1643 1643 1643 1643  Luís XIV torna-se rei da França. Luís XIV torna-se rei da França. Luís XIV torna-se rei da França. Luís XIV torna-se rei da França.
1649164916491649  Deposição e execução do rei   Deposição e execução do rei   Deposição e execução do rei   Deposição e execução do rei 

Carlos I. Criação do regime Carlos I. Criação do regime Carlos I. Criação do regime Carlos I. Criação do regime 
republicano na Inglaterra, sob a republicano na Inglaterra, sob a republicano na Inglaterra, sob a republicano na Inglaterra, sob a 
liderança parlamentar de Oliver liderança parlamentar de Oliver liderança parlamentar de Oliver liderança parlamentar de Oliver 
Cromwell.Cromwell.Cromwell.Cromwell.

1651 1651 1651 1651  Publicação de Publicação de Publicação de Publicação de Leviatã Leviatã Leviatã Leviatã, do , do  Leviatã Leviatã Leviatã Leviatã, do , do 
filósofo inglês Thomas Hobbes.filósofo inglês Thomas Hobbes.filósofo inglês Thomas Hobbes.filósofo inglês Thomas Hobbes.

 Retrato de Martinho Lutero, de Lucas 
Cranach, o Velho, 1528 (óleo sobre 
tela, 34,3 cm × 24,4 cm).

A família de Luís XIV (detalhe),  de 
Jean Nocret,1670  (óleo sobre tela, 298 
cm × 419 cm ). Na imagem, Luís XIV, 
rei absolutista que governou a França 
entre 1643 e 1715, aparece como o deus 
grego Apolo. Chamado também de “Rei 
Sol”, é representado  nessa cena com sua 
família, ocupando o lugar central. Os 
reis absolutistas centralizavam o poder 
e diziam detê-lo por vontade divina. Ao 
monarca Luís XIV é atribuída a famosa 
frase: “O Estado sou eu.”.  Nessa tela, 
portanto, o artista expressa o poder 
do governante, buscando na tradição 
clássica elementos que valorizem os 
signos do poder absolutista.

Filipe IV  de Espanha,  de Diego Velázquez, 
1644 (óleo sobre tela, 130,2 cm × 97,8 cm).

Carlos I com monsieur Saint-Antoine, 
1633  (óleo sobre tela, 370 cm × 265 cm ). 
 Saint-Antoine era cavalariço de Carlos I.

  Reis árabes pagam tributo aos reis católicos, de 
Antonio Rodriguez, século XVIII. (Dimensões 
não informadas.)
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Século XVII



185ESTADOS E FRONTEIRAS

descobriram o todo de que faziam parte, erigindo-se na parcela mais importante da 
Criação. A América se desvendou aos olhos europeus, completando o rol das partes 
do mundo por eles conhecidas. Copérnico, Kepler e Galileu demonstraram que a Terra 
girava em torno do Sol e integrava o seu sistema. Do bojo da desagregação do feuda-
lismo, o capitalismo foi aos poucos, mas irreversivelmente, se consolidando, e ainda 
hoje pauta grande parte das relações sociais e econômicas do mundo. O tempo mate-
matizado e posto a serviço do homem, os espaços domados no mapa dos navegantes, 
no furor europeu em rebatizar terras desconhecidas, na cúpula de Santa Maria das 
Flores, nas belas perspectivas perfeitamente geométricas dos pintores renascentistas 
correspondiam, entretanto, a uma das faces desse período…

O brilhante século XVI viu o surgimento do Antigo Sistema Colonial, das Reformas 
religiosas, de Estados Modernos já francamente consolidados, de uma produção ar-
tística e intelectual impressionante.

SOUZA, L. de M. e. A feitiçaria na Europa moderna. 2. ed. São Paulo: Ática, 1995. p. 5-6.

Na constituição desse sujeito moderno, um dos elementos fundamentais foi a 
redefi nição do que se entendia, até então, por política e a construção do Estado 
moderno. Com as teorias de Maquiavel, a política ganhou um novo signifi cado, 
deixando de cumprir uma cartilha de regras morais impostas pela cultura religiosa. Como expressão das relações 
humanas, ela passou a signifi car o enfrentamento das situações concretas, com a luta entre os homens, sendo por 
isso necessário a um governante, segundo Maquiavel, ser cruel em certas ocasiões. A piedade poderia ocasionar a 
ruína do Estado e do povo. A política torna-se, desse modo, um jogo de estratégias, no qual é preciso, para con-
servar o governo, manter o equilíbrio entre a crueldade e a prudência.

Assim, as relações próximas se converteram em relações distantes, intermediadas unicamente pelo poder. E o 
território passou a fazer parte do escopo do governante que deve protegê-lo, como protege seus habitantes. Com 
isso, muda a função do exército, que, seguindo as ordens do governante, deve guardar população, riquezas e terra.

O conceito de nação propriamente dito só surgiu no século XVIII. Ele se refere ao sentimento de pertencer a um 
certo país, a uma imagem constituída daquilo que une determinado agrupamento humano, todavia não corres-
ponde necessariamente à realidade cotidiana de todos que habitam aquele espaço. Assim, por exemplo, pode-se 
considerar hoje que o Brasil é o país do carnaval e do futebol. Trata-se de uma imagem que não engloba toda a 
variedade de problemas e realidades brasileiras, mas grande parte dos brasileiros se vê como parte da nação do 
carnaval e do futebol. Da mesma forma, a Torre Eiffel é um símbolo da França, o Big Ben é um símbolo da Inglaterra 
e o Corcovado, do Brasil.

 PARE e PENSE

1. O que signifi ca dizer que nos Estados modernos as relações entre governante 
e súditos tornaram-se impessoais?
O Estado moderno era governado por alguém que, em tese, protegeria todos os súditos de manei-
ra igualitária, sem levar em consideração laços familiares, relações sentimentais ou juramentos de 
fidelidade, como ocorria na Idade Média.

2. O que garantia o poder do rei nos Estados modernos?
O poder real precisava ser afirmado pela unidade compartilhada entre ele e todos os seus súditos, 
como um mesmo conjunto de leis, língua, religião e força protetora.

Página 12

  As monarquias nacionais
As monarquias nacionais europeias se constituíram em momentos diferentes, mas os métodos para assegurar 

essa nova forma de poder guardam semelhanças: a afi rmação do rei como um representante da vontade divina, 
além da criação de um conjunto de normas e simbolismos para garantir a diferenciação da nobreza e do rei dos 
demais grupos sociais. 

As imagens presentes no livro podem auxiliar os estudantes a refl etirem a respeito dessas normas. Quais cores 
seriam permitidas apenas para a realeza? Que tipo de roupas era usado? Qual era a postura adequada a um nobre 
para lhe conferir distinção social?

1385138513851385  Centralização monárquica em   Centralização monárquica em   Centralização monárquica em   Centralização monárquica em 
Portugal  faz de  dom João I rei de Portugal  faz de  dom João I rei de Portugal  faz de  dom João I rei de Portugal  faz de  dom João I rei de 
Portugal.Portugal.Portugal.Portugal.

1469146914691469  União dos Reinos de Castela e   União dos Reinos de Castela e   União dos Reinos de Castela e   União dos Reinos de Castela e 
Aragão por meio do casamento Aragão por meio do casamento Aragão por meio do casamento Aragão por meio do casamento 
de Isabel I (de Castela) e de Isabel I (de Castela) e de Isabel I (de Castela) e de Isabel I (de Castela) e 
Fernando II (de Aragão).Fernando II (de Aragão).Fernando II (de Aragão).Fernando II (de Aragão).

1481   1481   1481   1481   Dom João II assume o trono Dom João II assume o trono Dom João II assume o trono Dom João II assume o trono 
português, investindo fortemente português, investindo fortemente português, investindo fortemente português, investindo fortemente 
na centralização do poder nas na centralização do poder nas na centralização do poder nas na centralização do poder nas 
mãos do rei.mãos do rei.mãos do rei.mãos do rei.

1485148514851485  Início da dinastia Tudor na   Início da dinastia Tudor na   Início da dinastia Tudor na   Início da dinastia Tudor na 
Inglaterra: centralização Inglaterra: centralização Inglaterra: centralização Inglaterra: centralização 
monárquica sob o governo de monárquica sob o governo de monárquica sob o governo de monárquica sob o governo de 
Henrique VII.Henrique VII.Henrique VII.Henrique VII.

1492149214921492  Centralização monárquica na   Centralização monárquica na   Centralização monárquica na   Centralização monárquica na 
Espanha: expulsão dos mouros de Espanha: expulsão dos mouros de Espanha: expulsão dos mouros de Espanha: expulsão dos mouros de 
Granada. Chegada de Colombo à Granada. Chegada de Colombo à Granada. Chegada de Colombo à Granada. Chegada de Colombo à 
América.América.América.América.

1498149814981498  Vasco da Gama descobre um novo   Vasco da Gama descobre um novo   Vasco da Gama descobre um novo   Vasco da Gama descobre um novo 
caminho para as Índias.caminho para as Índias.caminho para as Índias.caminho para as Índias.

1500150015001500  Pedro Álvares Cabral chega às   Pedro Álvares Cabral chega às   Pedro Álvares Cabral chega às   Pedro Álvares Cabral chega às 
terras que viriam a ser chamadas terras que viriam a ser chamadas terras que viriam a ser chamadas terras que viriam a ser chamadas 
de Brasil.de Brasil.de Brasil.de Brasil.

Período de florescimento das Período de florescimento das Período de florescimento das Período de florescimento das 
monarquias nacionais  europeias. monarquias nacionais  europeias. monarquias nacionais  europeias. monarquias nacionais  europeias. 
Intensificação do processo de “caça às Intensificação do processo de “caça às Intensificação do processo de “caça às Intensificação do processo de “caça às 
bruxas” na Europa a partir de meados bruxas” na Europa a partir de meados bruxas” na Europa a partir de meados bruxas” na Europa a partir de meados 
do século. Práticas mercantilistas, das do século. Práticas mercantilistas, das do século. Práticas mercantilistas, das do século. Práticas mercantilistas, das 
quais alguns princípios já  estavam quais alguns princípios já  estavam quais alguns princípios já  estavam quais alguns princípios já  estavam 
formulados desde a segunda metade do formulados desde a segunda metade do formulados desde a segunda metade do formulados desde a segunda metade do 
século XV.século XV.século XV.século XV.

1509-15471509-15471509-15471509-1547  Reinado de Henrique VIII na   Reinado de Henrique VIII na   Reinado de Henrique VIII na   Reinado de Henrique VIII na 
Inglaterra.Inglaterra.Inglaterra.Inglaterra.

1513-15161513-15161513-15161513-1516  O filósofo florentino Nicolau   O filósofo florentino Nicolau   O filósofo florentino Nicolau   O filósofo florentino Nicolau 
Maquiavel escreve Maquiavel escreve Maquiavel escreve Maquiavel escreve O príncipeO príncipeO príncipeO príncipe....

1514151415141514  Francisco I torna-se rei da França,   Francisco I torna-se rei da França,   Francisco I torna-se rei da França,   Francisco I torna-se rei da França, 
criando o Estado absolutista francês.criando o Estado absolutista francês.criando o Estado absolutista francês.criando o Estado absolutista francês.

1515-15471515-15471515-15471515-1547  Processo de centralização   Processo de centralização   Processo de centralização   Processo de centralização 
monárquica na França  – monárquica na França  – monárquica na França  – monárquica na França  – 
dinastia Valois.dinastia Valois.dinastia Valois.dinastia Valois.

1517 1517 1517 1517  Início da Reforma  luterana na  Início da Reforma  luterana na  Início da Reforma  luterana na  Início da Reforma  luterana na 
Alemanha: criação da religião Alemanha: criação da religião Alemanha: criação da religião Alemanha: criação da religião 
protestante em oposição ao protestante em oposição ao protestante em oposição ao protestante em oposição ao 
catolicismo, dando início a vários catolicismo, dando início a vários catolicismo, dando início a vários catolicismo, dando início a vários 
conflitos religiosos na Europa. conflitos religiosos na Europa. conflitos religiosos na Europa. conflitos religiosos na Europa. 

1519151915191519  Carlos V torna-se rei da Espanha.  Carlos V torna-se rei da Espanha.  Carlos V torna-se rei da Espanha.  Carlos V torna-se rei da Espanha.
1536153615361536  O rei  dom João III institui a   O rei  dom João III institui a   O rei  dom João III institui a   O rei  dom João III institui a 

Inquisição em Portugal. Até 1684 Inquisição em Portugal. Até 1684 Inquisição em Portugal. Até 1684 Inquisição em Portugal. Até 1684 
foram queimadas 1 379 pessoas, foram queimadas 1 379 pessoas, foram queimadas 1 379 pessoas, foram queimadas 1 379 pessoas, 
muitas acusadas de feitiçaria.muitas acusadas de feitiçaria.muitas acusadas de feitiçaria.muitas acusadas de feitiçaria.

1541154115411541  Início da Reforma  calvinista na Suíça   Início da Reforma  calvinista na Suíça   Início da Reforma  calvinista na Suíça   Início da Reforma  calvinista na Suíça 
sob a liderança de João Calvino.sob a liderança de João Calvino.sob a liderança de João Calvino.sob a liderança de João Calvino.

1545-15631545-15631545-15631545-1563  Concílio de Trento:   Concílio de Trento:   Concílio de Trento:   Concílio de Trento: 
Contrarreforma Católica.Contrarreforma Católica.Contrarreforma Católica.Contrarreforma Católica.

1556 1556 1556 1556  Filipe II torna-se rei da Espanha. Filipe II torna-se rei da Espanha. Filipe II torna-se rei da Espanha. Filipe II torna-se rei da Espanha.
1580158015801580  Início da União Ibérica.  Início da União Ibérica.  Início da União Ibérica.  Início da União Ibérica.
1589158915891589  Henrique IV torna-se rei da França.  Henrique IV torna-se rei da França.  Henrique IV torna-se rei da França.  Henrique IV torna-se rei da França.

Século XV Século XVI

Começa o período de maior força do Começa o período de maior força do Começa o período de maior força do Começa o período de maior força do 
absolutismo na França (até o século absolutismo na França (até o século absolutismo na França (até o século absolutismo na França (até o século 
XVIII).XVIII).XVIII).XVIII).
1603160316031603  Morte da rainha Elizabeth na   Morte da rainha Elizabeth na   Morte da rainha Elizabeth na   Morte da rainha Elizabeth na 

Inglaterra, pondo fim à dinastia Inglaterra, pondo fim à dinastia Inglaterra, pondo fim à dinastia Inglaterra, pondo fim à dinastia 
Tudor.Tudor.Tudor.Tudor.

  Jaime I assume o trono ,   Jaime I assume o trono ,   Jaime I assume o trono ,   Jaime I assume o trono , 
iniciando a dinastia Stuart.iniciando a dinastia Stuart.iniciando a dinastia Stuart.iniciando a dinastia Stuart.

1610161016101610  Luís XIII torna-se rei da França.  Luís XIII torna-se rei da França.  Luís XIII torna-se rei da França.  Luís XIII torna-se rei da França.
1621162116211621  Filipe IV torna-se rei da Espanha.  Filipe IV torna-se rei da Espanha.  Filipe IV torna-se rei da Espanha.  Filipe IV torna-se rei da Espanha.
1625162516251625  Carlos I assume o trono inglês.  Carlos I assume o trono inglês.  Carlos I assume o trono inglês.  Carlos I assume o trono inglês.
1640164016401640  Fim da União Ibérica.  Dom   Fim da União Ibérica.  Dom   Fim da União Ibérica.  Dom   Fim da União Ibérica.  Dom 

João IV torna-se rei de Portugal. João IV torna-se rei de Portugal. João IV torna-se rei de Portugal. João IV torna-se rei de Portugal. 
Início da Revolução Puritana na Início da Revolução Puritana na Início da Revolução Puritana na Início da Revolução Puritana na 
Inglaterra, a primeira revolução Inglaterra, a primeira revolução Inglaterra, a primeira revolução Inglaterra, a primeira revolução 
burguesa da Europa.burguesa da Europa.burguesa da Europa.burguesa da Europa.

1643 1643 1643 1643  Luís XIV torna-se rei da França. Luís XIV torna-se rei da França. Luís XIV torna-se rei da França. Luís XIV torna-se rei da França.
1649164916491649  Deposição e execução do rei   Deposição e execução do rei   Deposição e execução do rei   Deposição e execução do rei 

Carlos I. Criação do regime Carlos I. Criação do regime Carlos I. Criação do regime Carlos I. Criação do regime 
republicano na Inglaterra, sob a republicano na Inglaterra, sob a republicano na Inglaterra, sob a republicano na Inglaterra, sob a 
liderança parlamentar de Oliver liderança parlamentar de Oliver liderança parlamentar de Oliver liderança parlamentar de Oliver 
Cromwell.Cromwell.Cromwell.Cromwell.

1651 1651 1651 1651  Publicação de Publicação de Publicação de Publicação de Leviatã Leviatã Leviatã Leviatã, do , do  Leviatã Leviatã Leviatã Leviatã, do , do 
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 Retrato de Martinho Lutero, de Lucas 
Cranach, o Velho, 1528 (óleo sobre 
tela, 34,3 cm × 24,4 cm).

A família de Luís XIV (detalhe),  de 
Jean Nocret,1670  (óleo sobre tela, 298 
cm × 419 cm ). Na imagem, Luís XIV, 
rei absolutista que governou a França 
entre 1643 e 1715, aparece como o deus 
grego Apolo. Chamado também de “Rei 
Sol”, é representado  nessa cena com sua 
família, ocupando o lugar central. Os 
reis absolutistas centralizavam o poder 
e diziam detê-lo por vontade divina. Ao 
monarca Luís XIV é atribuída a famosa 
frase: “O Estado sou eu.”.  Nessa tela, 
portanto, o artista expressa o poder 
do governante, buscando na tradição 
clássica elementos que valorizem os 
signos do poder absolutista.

Filipe IV  de Espanha,  de Diego Velázquez, 
1644 (óleo sobre tela, 130,2 cm × 97,8 cm).

Carlos I com monsieur Saint-Antoine, 
1633  (óleo sobre tela, 370 cm × 265 cm ). 
 Saint-Antoine era cavalariço de Carlos I.

  Reis árabes pagam tributo aos reis católicos, de 
Antonio Rodriguez, século XVIII. (Dimensões 
não informadas.)
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Estados europeus: século XV a XVII

Século XVII

 A OR A O O E A O O ERNO
No século XVI, a Europa definitivamente já não 

era a mesma da Idade Média (476-1453). A partir do 
século XI começou a ocorrer grande crescimento das 
atividades comerciais. No final da época medieval, 
mercadores e banqueiros prenunciavam o desen-
volvimento capitalista. No século XVI, foi a vez de 
a ciência inovar e desafiar as antigas teorias. O Re-
nascimento artístico e cultural, iniciado na península 
Itálica no século XIV, colocaria o ser humano como 
o centro do Universo. O Humanismo passou a ser re-
ferência para muitas pessoas nos séculos seguintes. 
Além disso, a expansão marítima levaria à Europa 
não apenas riquezas, mas também a possibilidade 
de novas conquistas. Nesse contexto, foram se cons-
tituindo Estados nacionais unificados sob o signo 
de uma família real. Assim aconteceu na França, na 
Inglaterra, em Portugal e na Espanha, entre outros 
reinos europeus.

A origem desses Estados, contudo, remete-nos 
à Idade Média. Desde o império constituído por 
Carlos Magno (rei dos francos) entre os séculos VII 
e VIII, começaram a se entrelaçar alguns dos fios 
de uma história que se desdobraria na formação de 
reinos nos séculos seguintes. Afirma Gérard Soulier, 
jurista francês:

A Europa nasceu na Idade Média e os traços 
principais da Europa moderna desenham-se aí, 
pouco a pouco, de maneira contrastada: por um 
lado, o fracionamento – em particular, na socieda-
de feudal – lentamente reduzido pela formação de 
Estados, mas estes vão acentuar as oposições; por 
outro, a unidade numa fé cristã que conquistou o 
conjunto do continente. Por outro ainda, os sábios, 
os letrados – essencialmente clérigos – têm uma lín-
gua comum, o latim, e, quando as universidades se 
desenvolvem, a partir do século XIII, estabelece-se 
entre elas uma circulação intensa, de uma ponta à 
outra do continente [...]

SOULIER, Gérard. A Europa: história, civilização,  
instituições. Lisboa: Instituto Piaget, s.d. p. 38.

Afirma ainda o mesmo autor:

A invenção do Estado não é uma invenção 
de juristas; é, em primeiro lugar, o fruto da 
obstinação das grandes dinastias em unifica-
rem territórios sob o seu imperium. A pala-
vra fronteira aparece no século XIV, tal como o 
símbolo nacional da bandeira. No momento do 
Renascimento, vários grandes estados já mani-
festam, claramente, a sua presença na História. 
A política dos reis foi, em primeiro lugar, asse-
gurar a sua autoridade sobre um território; esta 
autoridade recebeu a legitimação da teoria da 
soberania, mas esta deslocar-se-á do monarca 
para a nação.

SOULIER, op. cit., p. 47-48.

Diferentemente do que ocorria na Idade Média, 
no Estado moderno o poder não se afirmaria mais 
com base em relações pessoais, ou seja, mediante 
laços estabelecidos entre os representantes das di-
ferentes ordens (nobreza, clero e trabalhadores). As 
relações de fidelidade, hierarquia e obrigação entre 
camponeses e senhores ou entre vassalos e suseranos 
também não definiriam mais a ordem social. Uma das 
principais características do Estado moderno, em ges-
tação desde fins da Idade Média, era sua impessoa-
lidade. O governante, como chefe de Estado, deveria 
governar sem levar em conta essas relações de com-
promisso, oferecendo sobretudo segurança a todos 
os seus súditos.

Enquanto na Idade Média os exércitos eram priva-
dos e atendiam àqueles que estavam protegidos por 
um nobre, na Idade Moderna (1453-1789), o exérci-
to do rei defendia todos aqueles que vivessem em um 
mesmo território – surgiu assim a definição de um es-
paço nacional com fronteiras delimitadas. Derrubados 
os muros das cidades medievais, foram postas em seu 
lugar linhas invisíveis, abstratas, que só podiam ser en-
contradas em mapas, mas que eram defendidas pelos 
exércitos reais. Estes eram sustentados pelo rei, com 
o apoio financeiro dos comerciantes burgueses, in-
teressados em conquistar melhores condições para a 
expansão de seus negócios ao visar à ampliação das 
fronteiras.

O processo de afirmação desses Estados na-
cionais estendeu-se por séculos, o que demandou 
construir um corpo de leis nacionais e vários sím-
bolos que permitissem a homens e mulheres de um 
mesmo país se identificarem como cidadãos. Além 
da formulação de leis nacionais, às quais todos esta-
vam submetidos, buscou-se ainda unificar a moeda 
e adotar uma língua nacional, embora isso não te-
nha ocorrido com frequência. Foi necessário criar até 
mesmo uma história nacional. Na Idade Média, caso 
perguntássemos a uma pessoa da região da atual 
França se ela era francesa, decerto ela responderia 
que não, pois se sentia vinculada à região em que 
nasceu, à terra, mas não à nação; provavelmente a 
resposta seria de que era católica ou moradora de 
determinada cidade, mas sem fazer referência à na-
ção francesa. 

PARE  PEN E

1. O que significa dizer que nos Estados moder-
nos as relações entre governante e súditos 
tornaram-se impessoais?

2. O que garantia o poder do rei nos Estados 
modernos?

ESTADOS E FRONTEIRAS
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Página 13

 PARE e PENSE

1. Que relações se podem estabelecer entre o poder absolutista e a religiosidade?
O poder real provinha de Deus. Logo, o rei seria um representante divino. Desse modo, as leis eram consideradas concretizações da vontade 
divina e, por isso, não podiam ser questionadas.

2. Como a etiqueta contribuía para ampliar o poder dos reis absolutistas?
A etiqueta servia como forma de distinção social que deveria ser conhecida e utilizada pelos membros da nobreza.

Página 14

  Estado absolutista: burguês 
ou feudal?
As famílias senhoriais feudais mantiveram-se no poder, mas a lógica de orga-

nização de poder e as relações econômicas se transformaram. A burguesia seria 
benefi ciada neste contexto mesmo sem ter o poder diretamente em suas mãos. 
Trata-se de uma nova forma de organização econômica, na qual a riqueza se 
constitui fortemente com base nas relações comerciais e o Estado se torna um ar-
recadador de impostos com base nas novas relações econômicas que se diferencia 
também por não existir mais a fragmentação medieval de territórios ligados a um 
senhor que mantém seu poder com base nas relações pessoais. 

Página 15

 Teorias absolutistas
A nova forma de organização política característica dessa fase foi a monarquia 

nacional absolutista, que fl oresceu na Europa entre os séculos XVI e XVIII. O pen-
samento do inglês Thomas Hobbes pode ajudar a compreender alguns aspectos 
da teoria da formação dos Estados modernos, estabelecendo as bases do que 
seria o pacto político entre os membros de uma sociedade. Em seu pensamento 
emerge também a noção de soberania. No estado de natureza, ou seja, sem a 
presença do Estado, os homens são livres e tendem a guerrear para obter o que 
desejam ou para se defender. Conforme Renato Janine Ribeiro:

O estado de natureza é uma condição de guerra, porque cada um se imagina (com 
razão ou sem) poderoso, perseguido, traído.

RIBEIRO, R. J. Hobbes, medo e a esperança. In: WEFFORT, F. (org.). Os clássicos da política. São Paulo: 
Ática, 1993. v. 1. p. 59.

Assim, a solução para tal condição é o estabelecimento de um pacto no qual os 
homens cedem todo seu poder a um único homem ou a uma assembleia que possa 
garantir segurança à sociedade. Sobre isso, ainda afi rma Renato Janine Ribeiro:

É preciso que exista um Estado dotado da espada, armado, para forçar os homens ao respeito… Mas o poder de 
Estado tem que ser pleno. O Estado medieval não conhecia poder absoluto nem soberania – os poderes dos reis eram 
contrabalançados pelos da nobreza, das cidades, dos Parlamentos. Jean Bodin, no século XVI, é o primeiro teórico 
a afirmar que no Estado deve haver um poder soberano, isto é, um foco de autoridade que possa resolver todas as 
pendências e arbitrar qualquer decisão. Hobbes desenvolve essa ideia e monta um Estado, que é condição para existir 
a própria sociedade.

Idem, ibidem, p. 61-62.
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Alguns pensadores europeus da Idade Moderna 

formularam ideias que se relacionam direta ou indire-
tamente com a criação das monarquias absolutistas. 
O primeiro deles é Nicolau Maquiavel (1469-1527). Ele 
não pode ser considerado  o idealizador do absolutismo, 
contudo reconstruiu o significado da ação política no 
mundo moderno. Você já deve ter ouvido falar que uma 
pessoa é “maquiavélica”. A utilização desse termo tem 
relação com o pensador florentino, porém possui um 
sentido pejorativo: maquiavélico seria, no uso corrente, 
aquele capaz de fazer qualquer coisa para atingir seus 
objetivos, incluindo traição, perfídia e atitudes desleais. 
Mas será que Maquiavel defendia atitudes desse tipo?

Maquiavel viveu  em um período em que Florença 
convivia com intensas disputas políticas entre os vários 
Estados da região: o Reino de Nápoles, as Repúblicas de 
Florença e de Veneza, além dos Estados papais e do Du-
cado de Milão. As constantes guerras  deixavam o qua-
dro político  instável. Maquiavel perguntava-se como seria 
possível governar diante de tal situação e o que o gover-
nante deveria fazer para se manter no governo diante de 
tantos conflitos. Sua resposta  foi construída na obra O 
príncipe,  publicada em 1532, que  revolucionou o pensa-
mento político vigente, herdado da Antiguidade clássica.

 O pensador rompeu com os princípios que nortea-
vam a ação política. Sobre isso, afirma a socióloga Ma-
ria Teresa Sadek:

Seu ponto de partida e de chegada é a realidade 
concreta. [...] a verdade efetiva das coisas. Esta é sua 
regra metodológica: ver e examinar a realidade tal 
como ela é e não como se gostaria que ela fosse. A 
substituição do reino do dever ser, que marcara a fi-
losofia anterior, pelo reino do ser, da realidade. [...] A 
ordem, produto necessário da política, não é natural, 
nem a materialização de uma vontade extraterrena, 
e tampouco resulta do jogo de dados do acaso. Ao 
contrário, a ordem tem um imperativo: deve ser cons-
truída pelos homens para se evitar o caos e a barbá-
rie, e, uma vez alcançada, ela não será definitiva, pois 
há sempre, em germe, o seu trabalho em negativo, 
isto é, a ameaça de que seja desfeita.

SADEK, Maria Teresa. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem 
fortuna, o intelectual da “virtú”. In: WEFFORT, Francisco (org.).
Os clássicos da política. São Paulo: Ática, 1993. v. 1. p. 17-18.

A política transforma-se, para o filósofo, no reinado 
das estratégias. Estas, por sua vez, não estão diretamen-

te relacionadas com as regras morais do mundo católi-
co, pois uma decisão política pode implicar até mesmo 
a determinação de provocar guerra e morte de pessoas , 
independentemente  de princípios religiosos, como ocor-
ria no período medieval.

Na visão de Maquiavel, os seres humanos são vai-
dosos, egoístas e fazem de tudo pela aquisição de 
riquezas; por isso , o governante precisa  ter cuidado 
para não ser traído . Conforme sua reflexão, o que um 
governante deve fazer com um traidor? Pode perdoá-
-lo por piedade, mas não será pior se ele sobreviver 
e depois liderar um golpe contra o governante, pre-
judicando todo um povo? Um governante precisa ter 
equilíbrio: não pode ser odiado a ponto de instigar 
uma revolta nem ser amado a ponto de permitir uma 
traição. É preciso traçar a melhor estratégia  possível 
para se sustentar no poder. A política, enfim, passa 
a se relacionar com a luta entre as pessoas , à seme-
lhança do Renascimento , que havia  designado o ser 
humano como centro do Universo e destinado a ele a 
capacidade de transformar a natureza.

 Diferentemente de Maquiavel, o jurista francês Jean
Bodin (1530-1596) pode ser considerado um teórico do 
absolutismo. Em sua obra A República, ele enfatiza a no-
ção de soberania no contexto das guerras religiosas que 
 estavam ocorrendo na França do século XVI. Para dar 
 mais estabilidade ao governo e pôr fim às disputas entre 
católicos e protestantes, Bodin afirma a necessidade de 
existir uma vontade suprema e soberana obedecida por 
todos. Para ele, soberania traduzia-se  em autoridade ab-
soluta e indivisível do rei.  Segundo ele:

Nada havendo de maior sobre a terra, depois de 
Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por ele es-
tabelecidos como seus representantes para governa-
rem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua 
qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a 
majestade com toda a obediência, a fim de sentir e 
falar deles com toda a honra, pois quem despreza seu 
príncipe soberano, despreza a Deus, de quem ele é a 
imagem na terra.

Apud CHEVALIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas: 
de Maquiavel a nossos dias. Rio de Janeiro: Agir, 1966. p. 58.

Por último, devemos fazer referência ao pensa-
dor inglês e teórico do absolutismo Thomas Hobbes
(1588-1679). Considerado um pensador contra-

Embarque para Citera, 
de Antoine Watteau, 
1718 (óleo sobre tela, 
130 cm × 192 cm).
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les que estavam no poder e de conquistar novas terras, 
criando novos espaços de negócios. A maior parte da 
renda nacional era consumida com atividades militares. 
A composição dos exércitos já não atendia apenas a 
uma lógica local – havia uma tendência a formar exérci-
tos profissionais do Estado, compostos em grande parte 
de soldados mercenários, isto é, contratados para lutar.  
Esses exércitos combatiam os inimigos internos e repri-
miam os camponeses, que, em várias ocasiões, organi-
zavam protestos contra a cobrança de impostos.

O comércio era outro elemento fundamental da 
prosperidade do Estado absolutista. No século XVII, 
pode-se afirmar que obteve sucesso somente nos ca-
sos francês e inglês. Assim, França e Inglaterra desen-
volveram políticas protecionistas e buscaram expandir 
seu império colonial a fim de manter a balança co-
mercial favorável e aumentar suas reservas em ouro.  
O protecionismo relacionava-se à garantia de que a 
política geraria benefícios para aquela monarquia. 
Dessa forma, poderiam se taxar mercadorias vindas 
de outros países ou criar o monopólio real sobre a 
produção ou a comercialização de algum outro pro-
duto. O cardeal Richelieu (1585-1642), ministro das Fi-
nanças de Luís XIII, por exemplo, estimulou a criação 
de companhias de comércio, a expansão colonial e a 
construção naval. 

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) foi ministro das 
Finanças de Luís XIV e responsável pelo Tesouro fran-
cês. Ele estimulou o comércio internacional e defendeu 
a criação de manufaturas reais na França, proibindo a 
importação de produtos similares. Em 1664, afirmou: 
“Só a abundância de dinheiro num Estado constituirá 
a diferença entre a sua grandeza e o seu poder.” (apud 
DEYON, Pierre. O mercantilismo. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 
1989. p. 33).

No mesmo ano, o inglês Thomas Mun 
(1571-1641) publicou um livro sobre o co-
mércio exterior em que afirmava:

O modo normal de fazer aumentar a nos-
sa riqueza e as nossas espécies é o comércio 
externo, relativamente ao qual será sempre 
necessário observar a seguinte regra: vender 
aos estrangeiros mais do que lhes compramos 
para nosso consumo.

Apud DEYON, op. cit., p. 41.

Conclusivamente, afirma o histo-
riador inglês Perry Anderson, já citado 
neste capítulo: “A centralização eco-
nômica, o protecionismo e a expansão 
ultramarina engrandeceram o Estado 
feudal, embora beneficiassem a bur-
guesia incipiente.” (apud DEYON, op. 
cit., p. 44).

As monarquias absolutistas podem ser considera-
das uma forma de dominação da nobreza sobre a mas-
sa camponesa. No entanto, a burguesia teria se benefi-
ciado desse processo, ainda que não tivesse o controle 
direto do poder. O historiador Perry Anderson explica:

Os senhores que se mantiveram proprietários 
dos meios de produção fundamentais em qualquer 
sociedade pré-industrial eram, evidentemente, pro-
prietários nobres. Durante toda a primeira fase da 
época moderna, a classe dominante – econômica e 
politicamente – era, portanto, a mesma da própria 
época medieval: a aristocracia feudal. Esta nobreza 
sofreu profundas metamorfoses nos séculos que se 
seguiram ao fim da Idade Média: mas, desde o prin-
cípio ao fim da história do absolutismo, nunca foi 
desalojada do seu domínio do poder político.

ANDERSON, P. Linguagens do Estado absolutista.  
Lisboa: Afrontamento, 1984. p. 42-43.

Essa nova organização política, que contrariava a 
tradicional fragmentação local medieval, teve na co-
brança de impostos uma das formas de sustentação: 
eram recolhidos impostos da burguesia mercantil e da 
população camponesa. A classe senhorial, geralmen-
te, era isenta desses pagamentos. No entanto, não se 
tratava mais de uma relação entre senhores e vassalos 
ligados por mecanismos de proteção. Os nobres no 
poder cobravam taxas de todos os camponeses, inde-
pendentemente de qualquer relação pessoal. De ma-
neira gradual, esses impostos substituíram a corveia – o 
trabalho gratuito que os camponeses realizavam nas 
terras do senhor.

O maior gasto do Estado, tal como ocorria na Idade 
Média, era com a guerra, o foco de interesse dos no-
bres. Essa era uma forma de ampliar o domínio daque-

CAPÍTULO 1

  Interior campestre com um velho flautista, de 
Louis Le Nain, c. 1642 (óleo sobre tela,  
54,1 cm × 62,1 cm). A imagem mostra uma 
família camponesa que se prepara para jantar. 
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Como aqui foram apresentados três pensadores diferentes, é possível propor aos estudantes que sistematizem suas ideias 
no caderno, eles podem resumir a ideia central de cada autor e organizar em tópicos argumentos que sustentem essa ideia. 

Página 16

 PARE e PENSE

1. Por que, para Hobbes, o homem é o lobo do homem? Refl ita sobre isso levando 
em conta também a sociedade contemporânea.
Hobbes afirma que o estado de natureza dos seres humanos é de competição e de guerra. Logo, 
estaríamos dispostos a destruir o outro para obtermos aquilo que desejamos. 

2. O Leviatã seria o espelho do poder absoluto? Por que ele é necessário na 
visão de Hobbes?
Sim. Esse governo com poderes ilimitados e temíveis seria o único capaz de impedir a destruição 
do ser humano por si mesmo, ao limitar sua condição natural de violência.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Acesse a internet e faça uma busca pelo termo "fronteira entre Holanda e Bélgica". Tente obter uma imagem que 
represente esse termo. Você pode usar este link: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira_B%C3%A9lgica-Pa%C3%
ADses_Baixos#/media/Ficheiro:Baarle-Nassau_fronti%C3%A8re_caf%C3% (acesso em: 29 set. 2020).

O termo fronteira possui diversos signifi cados. Pode ser entendido como um limite físico entre dois espaços, 
uma delimitação arbitrária entre dois países ou, ainda, um impedimento para o desenvolvimento de uma ideia. Por 
exemplo, o dinheiro pode ser uma fronteira para se ter acesso a espaços culturais; a ciência e a religião delimitam 
modos de analisar o mundo que podem ser entendidos como fronteiras; uma cadeia montanhosa pode ser a fron-
teira entre duas regiões de um país. 

 Roteiro de trabalho

Teça um comentário crítico que relacione:

a. um dos muitos signifi cados do termo “fronteira”; 

b. a foto citada; 

c. a importância de sua delimitação para a construção dos Estados nacionais 
(tema deste capítulo);

d. uma consequência dessa delimitação.
Espera-se que o estudante possa descrever a imagem como um exemplo de fronteira entre 
dois países e possa, portanto, usar essa definição para, em seguida, mostrar a importância 
dela para a organização estatal e delimitação de poder dos Estados nacionais estudados. 
Porém o estudante pode escolher outra definição de fronteira para contrapor à exemplifica-
da pela foto, como as fronteiras religiosas, e assim mostrar como a unificação cultural pode 
gerar o sentimento de pertencimento tão caro às nações que se formaram na Idade Moder-
na. As consequências apontadas podem ser imediatas à formação dos Estados nacionais, 
como a expansão marítima, ou atuais, como a xenofobia.
O importante é que o estudante possa opinar sobre o tema, demonstrando capacidade 
argumentativa ao compor o texto, que pode ser escrito em 1ª ou 3ª pessoa.

Esta atividade visa trabalhar a habilidade EM13CHS106 ao utilizar uma fotografi a 
para abrir o debate a respeito das diferentes formas de constituir uma fronteira, para 
que o estudante, de maneira crítica, refl ita sobre como a linguagem, a cultura, o poder 
aquisitivo, além de delimitações físicas podem ou não ser elementos fronteiriços. Já 
a habilidade EM13CHS201 será abordada através da discussão a respeito de como 
o trânsito de pessoas, produtos e capital pode ou não ser facilitado dependendo 
da fronteira. A comparação desta foto com outros modelos de delimitação de 
território, principalmente depois da globalização, colocará em pauta os propósitos 
de dividir um Estado e indicar o que e quem pode lá entrar.

Acesse a internet e faça uma busca pelo termo "fronteira entre Holanda e Bélgica". Tente obter uma imagem que 

PARE  PEN E

1. Por que , para Hobbes , o homem  é o lobo do 
homem? Refl ita sobre  isso levando em conta 
também a sociedade contemporânea.

2. O Leviatã seria o espelho do poder absoluto? 
Por que ele é necessário na visão de Hobbes?

tualista, defendia a ideia de 
que a origem do Estado e, 
portanto, da sociedade se dá 
quando os homens fazem um 
contrato ou pacto , tendo 
vivido antes disso em estado 
de natureza. Não é possível, 
contudo, demarcar cronologi-
camente quando os seres hu-
manos viveram  nesse estado,  
pois se trata de um passado 
distante e indeterminado. O 
que importava era justificar a 
existência da nova forma de 
organização política e social 
burguesa que surgia. Trata-
va-se, naquele momento, de 
um  indivíduo independente 
do senhor feudal e com poder 
econômico crescente. Dentre 
os pensadores identificados 
como contratualistas, além de 
Hobbes, são frequentemente 
citados o inglês John Locke
(1632-1704) e o francês Jean-
-Jacques Rousseau (1712-
1778), os quais conheceremos 
no próximo capítulo.

Para Hobbes, no estado de 
natureza , todos os homens eram 
iguais e viviam livres; no entanto , 
havia um constante estado de guerra, no qual reinava a 
desconfiança. Isso ocorria porque, no estado de natureza, 
não havia nenhuma instituição que regulasse as relações 
entre as pessoas, ou seja, não havia Estado. Assim, o 
mais razoável  era um atacar o outro , para evitar um pos-
sível ataque. Daí a conhecida frase de Hobbes: “O ho-
mem é o lobo do homem.”. Segundo  esse autor, se duas 
pessoas desejam a mesma coisa, no caso a preservação 
da própria vida, cada qual se esforça em defender-se 
subjugando o outro. Esse é motivo do estado de guerra 
constante. Havia, portanto, no estado de natureza, um 
direito de natureza: a liberdade que cada um tem de 
usar seu poder como bem entender para defender sua 
preservação.

Todavia, o ser humano naturalmente deseja  também, 
além de sua preservação, a paz e o conforto de uma 
vida em segurança. Para alcançar isso, segundo Hobbes, 
todos os homens devem renunciar ao seu direito natural 
de usar a guerra para  se defender . Mas, para o pensador 
inglês, a mera combinação de uma regra como essa en-
tre os seres humanos não  seria suficiente para obrigá-los 
a  se respeitarem  mutuamente, pois a máxima “ Faz para 
o outro o que queres que ele faça  para ti ” é contrária 
às nossas paixões naturais. Então é necessário um poder 
forte, armado, que obrigue os indivíduos a obedecer 
à regra. A única maneira de instituir tal poder é  trans-
feri-lo de  todas as pessoas para uma só , ou  para uma 
assembleia,  reduzindo todas as vontades a uma  única. 
Todos devem submeter suas vontades e decisões às von-
tades e decisões de um soberano, tornando-se assim 

seus súditos e reconhecendo as 
ações dele como representação
das suas. Desse modo, todos vive-
rão em paz e estarão protegidos 
contra outros seres humanos. Essa 
multidão unida em uma só pessoa 
chama-se Estado.

Para Hobbes, governo e so-
ciedade nascem juntos. O Estado 
seria condição para a existência 
da sociedade. Sem governo, há o 
estado de guerra constante e ge-
ral; logo, o poder do governo deve 
ser ilimitado. O soberano deve ter 
poder absoluto, ou seja, se to-
dos  lhe  transferirem seus poderes  
e tudo o que ele fizer  correspon-
der à ação que cada um tomaria, 
então não há por que acusá-lo de 
injustiça, tentar depô-lo ou ma-
tá-lo, já que  agir assim seria agir 
contra si próprio. O súdito só es-
tará desobrigado de obediência 
ao soberano  em casos em que a 
ordem deste atentar contra a vida 
daquele, pois assim  o pacto perde 
o sentido, já que  ele foi feito visan-
do à preservação da vida.

Hobbes atribui ao Estado o 
nome Leviatã, para simbolizar seu 
poder absoluto. Leviatã – mesmo 

nome do livro em que  o teórico inglês expôs suas 
ideias – é um monstro da mitologia fenícia, citado 
na Bíblia; trata-se de um deus mortal que impõe a 
disciplina e controla os impulsos egoístas dos se-
res humanos, garantindo a paz e evitando traições. 
O próprio Hobbes define o Leviatã  ao afirmar:

É nele que consiste a essência do Estado, a qual 
pode ser assim definida: uma pessoa de cujos atos 
uma grande multidão, mediante pactos recíprocos 
uns com os outros, foi instituída por cada um como 
autora, de modo a ela poder usar a força e os recur-
sos de todos, da maneira que considerar convenien-
te, para assegurar a paz e a defesa comum. Àquele 
que é portador dessa pessoa se chama soberano, 
e dele se diz que possui poder soberano. Todos os 
restantes são súditos.

HOBBES, Thomas. Leviatã ou  matéria, forma e poder 
de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo: 

Nova Cultural, 1997. p. 144. (Os Pensadores).

Frontispício da primeira edição do livro Leviatã
(1651), de Thomas Hobbes, ilustrado por Abraham 
Bosse. Na imagem vemos o monstro Leviatã, 
dotado de poder militar e religioso.

akg-images/British Library

A T O 

Habilidade (EM13CHS106) 
Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS201) 
Analisar e caracterizar as dinâmicas 
das populações, das mercadorias e 
do capital nos diversos continentes, 
com destaque para a mobilidade e a 
fixação de pessoas, grupos humanos 
e povos, em função de eventos na-
turais, políticos, econômicos, sociais, 
religiosos e culturais, de modo a com-
preender e posicionar-se criticamen-
te em relação a esses processos e às 
possíveis relações entre eles.
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O  objetivo desta atividade é estudar o absolutismo e o signifi  cado do Estado 

Moderno levando em conta os pressupostos teóricos que a sustentavam. Esse 
aprendizado é importante para refl  etir sobre os deveres e os limites dos poderes 
do Estado no passado e no presente.

O s textos de Hobbes e Maquiavel discutem o papel do governante e do Estado. 
Em ambos os textos, vemos o governante como alguém que concentra poder. 
Hobbes mostra que esse poder não pode ser dividido nem questionado; por isso, 
o governo deve ser forte e usar de quaisquer estratégias que achar necessário 
para controlar os instintos naturais do povo. P ara Maquiavel ser cruel em certas 
ocasiões é necessário ao governante. A piedade poderia ocasionar a ruína 
do Estado e do povo.  A política torna-se um jogo de estratégias, no qual é 
preciso, para conservar o governo, manter o equilíbrio entre a crueldade e 
a prudência. V ale discutir a partir do pensamento de Maquiavel como podemos 
analisar a política na atualidade no que se refere ao jogo de estratégia e o papel do 
governante. Há um aspecto ético importante, pois para Maquiavel está em jogo, 
antes de mais nada, a salvação do Estado e não os benefícios pessoais do poder. 

Esta atividade trabalha a habilidade E M 1 3 C HS 1 0 3 , por meio da análise dos 
argumentos que sustentaram o poder político absolutista, com base na leitura de 
teóricos do momento, além da habilidade E M 1 3 C HS 6 0 3  pelo estudo da formação 
dos Estados nacionais, ao discutir os conceitos de poder e soberania.

&%/0123/&41&0356578/

1 .  P or que, para Hobbes, os homens escolhem instituir um Estado?
H ob b es c onsidera q u e os h om ens,  em  seu  estado de natu rez a,  v iv em  em  gu erra.  P or isso,  eles 
esc olh em  u m  rep resentante e lh e delegam  todas as su as dec isõ es ( p ac to soc ial) .  

2 .  P ara ele, como deve ser a relação entre súditos e soberano em um 
Estado instituído?
C om o se p ode v er no doc u m ento,  p ara H ob b es os h om ens p rec isam  c onc eder au toridade 
ab solu ta ao sob erano.  A ssim ,  nã o p odem  desob edec ê - lo em  nenh u m a c irc u nstâ nc ia.

3 . Q uais são, para Maquiavel, os principais objetivos de um governante?
P ara Maq u iav el,  u m  gov ernante dev e,  antes de tu do,  p rez ar p elo seu  E stado e c onserv á - lo.  
P ara isso,  ele p ode u tiliz ar estraté gias p olític as v ariadas.  

4 . Em que medida a frase “ O s fi  ns justifi  cam os meios” pode se aplicar ao 
pensamento de Maquiavel?
C om o v im os no trec h o,  Maq u iav el def ende a adoçã o de estraté gias p olític as v ariadas p ara a m anu tençã o do E stado.  P or isso,  c ostu m am  
lh e atrib u ir essa f rase,  j á  q u e adm ite q u e,  m u itas v ez es,  o gov ernante é ob rigado “ a agir c ontra a c aridade,  a f é ,  a h u m anidade,  a religiã o” .  

5 . A concepção de política presente no texto de Maquiavel se opõe ao pensamento cristão? Até que ponto 
essa concepção rompe com o pensamento anterior à época desse pensador?
S im .  O p ensam ento p olític o de Maq u iav el rom p e c om  o p ensam ento p olític o anterior,  c u j as b ases eram  a soc iedade de ordens e o c ristia-
nism o.  O au tor inov a ao introdu z ir a estraté gia no c am p o p olític o,  op ondo- se ao p ensam ento c ristã o,  ao desc onsiderar as regras m orais 
q ua ndo o ob j etiv o é garantir o p oder do E stado e o b em - estar soc ial.  

6 . V ocê considera que as ideias desses dois autores ainda colaboram para o entendimento dos Estados nacio-
nais atuais?  J ustifi  que sua resposta.
R esp osta p essoal.  O s estu dantes p odem  ref letir sob re asp ec tos da organiz açã o e o p ró p rio p ap el do E stado lev ando em  c onta as ref lex õ es 
ac erc a do E stado Moderno.  

H ab ilidade ( E M 13 C H S 103 )  
E lab orar h ip ó teses,  selec ionar ev idê n-
c ias e c om p or argu m entos relativ os 
a p roc essos p olític os,  ec onô m ic os,  
soc iais,  am b ientais,  c u ltu rais e ep is-
tem oló gic os,  c om  b ase na sistem a-
tiz açã o de dados e inf orm açõ es de 
div ersas natu rez as ( ex p ressõ es artís-
tic as,  tex tos f ilosó f ic os e soc ioló gic os,  
doc u m entos h istó ric os e geográ f ic os,  
grá f ic os,  m ap as,  tab elas,  tradiçõ es 
orais,  entre ou tros) .

H ab ilidade ( E M 13 C H S 6 03 )  
A nalisar a f orm açã o de dif erentes 
p aíses,  p ov os e naçõ es e de su as 
ex p eriê nc ias p olític as e de ex erc íc io 
da c idadania,  ap lic ando c onc eitos 
p olític os b á sic os ( E stado,  p oder,  f or-
m as,  sistem as e regim es de gov erno,  
sob erania etc . ) .  
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Como justificar a existência do Estado absolutista e definir o papel do soberano na estrutura de poder?  P er-

guntas como essa foram respondidas pelos teóricos do absolutismo. L eia a seguir um trecho escrito por T homas 
Hobbes e outro de autoria de Maquiavel. Em seguida, reflita sobre esse tema utilizando o R o t eir o  de t r abalh o . 

D o s dir eit o s do s so ber an o s p o r  in st it u iç ã o
T h omas H ob b es

D iz - se q u e u m  E stado f oi institu ído q u ando u m a m u ltidã o de h om ens c onc ordam  e p ac tu am ,  c ada u m  c om  c ada u m  
dos ou tros,  q u e a q u alq u er h om em  ou  assem b leia de h om ens a q u em  sej a atrib u ído p ela m aioria o direito de rep resentar 
a p essoa de todos eles ( ou  sej a,  de ser seu  rep resentante) ,  todos,  sem  ex c eçã o,  tanto os q u e v otaram  a f av or dele c om o os 
q u e v otaram  c ontra ele,  dev erã o au toriz ar todos os atos e dec isõ es desse h om em  ou  assem b leia de h om ens,  tal c om o se 
f ossem  seu s p ró p rios atos e dec isõ es,  a f im  de v iv erem  em  p az  u ns c om  os ou tros e serem  p rotegidos dos restantes h om ens.

É  desta institu içã o do E stado q u e deriv am  todos os direitos e f ac u ldades daq u ele ou  daq u eles a q u em  o p oder 
sob erano é  c onf erido m ediante o c onsentim ento do p ov o reu nido.

E m  p rim eiro lu gar,  na m edida em  q u e p ac tu am ,  dev e entender- se q u e nã o se enc ontram  ob rigados p or u m  p ac to 
anterior a q u alq u er c oisa q u e c ontradiga o atu al.  C onseq u entem ente,  aq u eles q u e j á  institu íram  u m  E stado,  dado q u e sã o 
ob rigados p elo p ac to a rec onh ec er c om o seu s os atos e dec isõ es de algu é m ,  nã o p odem  legitim am ente c eleb rar entre si u m  
nov o p ac to no sentido de ob edec er a ou trem ,  sej a no q u e f or,  sem  su a lic ença.  P ortanto,  aq u eles q u e estã o su b m etidos a 
u m  m onarc a nã o p odem ,  sem  lic ença deste,  renu nc iar à  m onarq u ia,  v oltando à  c onf u sã o de u m a m u ltidã o desu nida,  nem  
transf erir su a p essoa daq u ele q u e dela é  p ortador p ara ou tro h om em ,  ou  ou tra assem b leia de h om ens.  P ois sã o ob rigados,  
c ada h om em  p erante c ada h om em ,  a rec onh ec er e a ser c onsiderados au tores de tu do q u anto aq u ele q u e j á  é  seu  sob erano 
f iz er e c onsiderar b om  f az er.  [ . . . ]  E  q u ando algu ns h om ens,  desob edec endo a seu  sob erano,  p retendem  ter c eleb rado u m  
nov o p ac to,  nã o c om  h om ens,  m as c om  D eu s,  tam b é m  isto é  inj u sto,  p ois nã o h á  p ac to c om  D eu s a nã o ser atrav é s da m e-
diaçã o de algu é m  q u e rep resente a p essoa de D eu s,  e ningu é m  o f az  senã o o lu gar- tenente de D eu s,  o detentor da sob erania 
ab aix o de D eu s.  E  esta p retensã o de u m  p ac to c om  D eu s é  u m a m entira tã o ev idente,  m esm o p erante a p ró p ria c onsc iê nc ia 
de q u em  tal p retende,  q u e nã o c onstitu i ap enas u m  ato inj u sto,  m as tam b é m  u m  ato p ró p rio de u m  c ará ter v il e inu m ano.

HO BBES, T homas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São P aulo:  Nova Cultural, 19 9 7 . 

D e q u e f o r m a o s p r í n c ip es dev em  g u ar dar  a f é
N icolau  M aq u iavel

[ . . . ]
D ev eis sab er. . .  q u e ex istem  du as f orm as de se c om b ater:  u m a,  p elas leis,  ou tra,  p ela f orça.  A  p rim eira é  p ró p ria 

do h om em ;  a segu nda,  dos anim ais.  C om o,  p oré m ,  m u itas v ez es a p rim eira nã o sej a su f ic iente,  é  p rec iso rec orrer à  
segu nda.  A o p rínc ip e torna- se nec essá rio,  p oré m ,  sab er em p regar c onv enientem ente o anim al e o h om em . . .  P or isso,  
u m  p rínc ip e p ru dente nã o p ode nem  dev e gu ardar a p alav ra dada q u ando isso se lh e torne p rej u dic ial e q u ando as 
c au sas q u e o determ inaram  c essem  de ex istir.  S e os h om ens todos f ossem  b ons,  este p rec eito seria m au .  Mas,  dado 
q u e sã o p é r f idos e q u e nã o a ob serv ariam  a teu  resp eito,  tam b é m  nã o é s ob rigado a c u m p ri- la p ara c om  eles.  J am ais 
f altaram  aos p rínc ip es raz õ es p ara dissim u lar q u eb ra da f é  j u rada.  [ . . . ]  E  tã o sim p les sã o os h om ens,  e ob edec em  tanto 
à s nec essidades p resentes,  q u e aq u ele q u e engana sem p re enc ontrará  q u em  se deix e enganar.

[ . . . ]  A ntes,  teria eu  a au dá c ia de af irm ar q u e,  p ossu indo- as e u sando- as todas,  essas q u alidades seriam  p rej u -
dic iais,  ao p asso q u e,  ap arentando p ossu í- las,  sã o b ené f ic as;  p or ex em p lo:  de u m  lado,  p arec er ser ef etiv am ente 
p iedoso,  f iel,  h u m ano,  íntegro,  religioso,  e de ou tro,  ter o â nim o de,  sendo ob rigado p elas c irc u nstâ nc ias a nã o o ser,  
tornar- se o c ontrá rio.  E  h á  de se entender o segu inte:  q u e u m  p rínc ip e,  e esp ec ialm ente u m  p rínc ip e nov o,  nã o p ode 
ob serv ar todas as c oisas a q u e sã o ob rigados os h om ens c onsiderados b ons,  sendo f req u entem ente f orçado,  p ara 
m anter o gov erno,  a agir c ontra a c aridade,  a f é ,  a h u m anidade,  a religiã o.  É  nec essá rio,  p or isso,  q u e p ossu a â nim o 
disp osto a v oltar- se p ara a direçã o a q u e os v entos e as v ariaçõ es da sorte o im p elirem ,  e,  c om o disse m ais ac im a,  nã o 
p artir do b em ,  m as,  p odendo,  sab er entrar p ara o m al,  se a isso estiv er ob rigado…  P roc u re,  p ois,  u m  p rínc ip e,  v enc er 
e c onserv ar o E stado.  O s m eios q u e em p regar serã o sem p re j u lgados h onrosos e lou v ados p or todos…

MAQ UIAV EL , Nicolau. O príncipe. São P aulo:  Nova Cultural, 19 9 6. p. 101-103. (O s P ensadores).
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1 .  P or que, para Hobbes, os homens escolhem instituir um Estado?
2 .  P ara ele, como deve ser a relação entre súditos e soberano em um Estado instituído?
3 .  Q uais são, para Maquiavel, os principais objetivos de um governante?
4 .  Em que medida a frase “ O s fi ns justifi cam os meios”  pode se aplicar ao pensamento de Maquiavel?
5 .  A concepção de política presente no texto de Maquiavel se opõe ao pensamento cristão?  Até que ponto 

essa concepção rompe com o pensamento anterior à época desse pensador?
6 .  V ocê considera que as ideias desses dois autores ainda colaboram para o entendimento dos Estados nacio-

nais atuais?  J ustifi que sua resposta. 
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Explore o infográfi co ajudando os estudantes a compreender as diferentes 
formas e regimes de governo. Esta é uma aprendizagem bastante signifi cativa, 
sendo essencial que os cidadãos sejam capazes de compreender a lógica do sis-
tema político para que possam se posicionar diante dele. 

Página 20
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O objetivo desta atividade é estudar o sistema político brasileiro. Espera-se 

que o estudante confronte a teoria e a prática da forma de exercer o poder 
no âmbito do que está definido na Constituição.

Para a Etapa 1, a Constituição precisa ser consultada. O seguinte site pode 
ser indicado: https://bit.ly/3glqmv0. Acesso em: 12 abr. 2021. Os grupos podem 
se subdividir para realizar essa etapa, e distribuir as perguntas que cada subgrupo 
pesquisará.

A Etapa 2 pode começar na própria escola. Os estudantes podem entre-
vistar os funcionários do colégio e colegas de outras turmas. Porém, para a 
amostragem ser mais abrangente, é possível pedir para que continuem as 
entrevistas como tarefa de casa, com as pessoas com quem moram, com sua 
vizinhança ou até com amigos e familiares distantes enviando o questionário 
por e-mail ou o realizando por telefonema.

É importante estabelecer um número mínimo e máximo de entrevistas para 
que os resultados de cada grupo da turma sejam equivalentes. 

A Etapa 3 precisará ser agendada, com base no prazo dado para que 
os grupos concluam as entrevistas. A comparação dos dados pode ser feita 
digitalmente. 

Os resultados apresentados por cada grupo podem ser compartilhados com 
a turma por meio de gráficos. Depois, se houver perguntas que se repetiram 
em todos os grupos, um gráfico geral pode ser elaborado em conjunto.

No debate final, a turma pode pensar em formas de colocar em prática os 
direitos garantidos pela Constituição.

Este trabalho pode ser também uma oportunidade para os estudantes 
ampliarem sua inserção no contexto digital. Podem aprender a elaborar ques-
tionários em plataformas digitais e utilizar planilhas para organização dos 
dados e produção de tabelas e gráficos. 

A habilidade EM13CHS103 será trabalhada com a sistematização de dados 
levantados em entrevistas a respeito dos direitos constitucionais brasileiros. Já 
a habilidade EM13CHS603 será desenvolvida pela análise do sistema político 
brasileiro ao realizar uma avaliação da Constituição de 1988.

Oligarquia
Significa “governo de poucos”, também designado, 
na Grécia antiga, como “governo dos ricos”. Desde 
a Antiguidade a expressão tem  valor negativo,  sem 
indicar exatamente uma forma própria de governo, 
mas determinando que o poder está sob o controle 
de um número restrito de pessoas (às vezes ligadas 
por vínculos de sangue), que gozam de privilégios 
em decorrência de sua posição.

�   Caricatura dos presidentes 
brasileiros Prudente de 
Morais e Campos Sales. 
Revista Illustrada, 1898.

República
Contrapõe-se à monarquia. Na república , o chefe de Estado ou o grupo de pes-
soas que governa só pode ser eleito pelo povo diretamente (por meio do voto) 
ou indiretamente (mediante uma assembleia). Na Roma antiga, a república 
referia-se à res publica ( coisa pública ), ou seja, ao bem comum para o qual são 
criadas leis comuns, que são o princípio de construção da justiça.
No mundo contemporâneo, a partir do século XVIII,  surgiram as repúblicas fe-
derativas, que  tinham por base  uma Constituição, os Estados e a União.  Incluía-
-se aí o Poder Legislativo, que seria formado pelo Senado (representação dos 
Estados) e pela Câmara dos Deputados (representantes da Nação).

� Charge da Revista Illustrada em 
comemoração à proclamação 
da República em 1889.

república. Em 
. Não cabe aqui discutir os motivos pelos quais Aristóteles 

 O que é uma república? Como ela se diferencia de uma monarquia? Qual  é a diferença entre uma república parlamentarista e 
uma república presidencialista? O que é uma república oligárquica? É possível existir monarquia presidencialista? Você conhece algu-
ma república parlamentarista? Antes de tudo, observe as explicações a seguir para entender o que significa cada um desses termos.

Diferentes formas e regimes de governo

Monarquia
O governo é centralizado em uma única pessoa que, 
por ter poderes especiais, é colocada acima de todos 
os outros governados. É geralmente fundado em bases 
hereditárias, e a tradição determina a base da sobe-
rania. Na Idade Média, o rei era um representante de 
determinada localidade; na Idade Moderna, durante o 
período absolutista, foi considerado o representante 
divino da nação. � Coroação de dom Pedro I,

 em 1o (primeiro) de 
dezembro de 1822, de
Thierry Frères. (Litografia, 
20 cm ! 31 cm.)
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Reprodução

  Monarquia. 
Do grego monarchía (móno = único; 
archía = poder, autoridade).

Oligarquia.
Do grego oligarchía (oligoi = pouco; 
archía = poder, autoridade).

 República. 
Do latim res publica = coisa pública.
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Vamos compreender melhor o funcionamento do sistema político brasileiro levando em conta o que você leu 

nas duas páginas anteriores, sobre formas e regimes de governo. 
Para analisar a organização política do Brasil, consulte também a Constituição Federal de 1988, documen-

to que contém as leis máximas do país, organizando o funcionamento do Estado. Na página seguinte, na 
seção Ler, assistir, navegar, sugerem-se links para essa consulta.
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Etapa 1 – Preparação

A Constituição é organizada em capítulos, artigos e parágrafos. Descubra:

1. Quantos capítulos e artigos tem a Constituição brasileira?

2. Analise os títulos dos capítulos da Constituição: Eles revelam a organização do Estado? Explique.

3. Qual é a forma de governo adotada no Brasil?

4. Que artigos da Constitução indicam que vivemos em um país democrático?

5. Quais são os poderes constituídos?

6. Faça uma lista com alguns direitos garantidos pelo Estado ao cidadão segundo a Constituição.

7. Quando elegemos um deputado federal e um presidente, quais poderes estamos delegando a essas 
pessoas?

8. Algum dos poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) concentra maior autoridade? Justifique.

9. Há inter-relação entre esses poderes? Explique.

Etapa 2 – Trabalho de campo
Agora você vai fazer algumas entrevistas para saber se as pessoas da comunidade em que você vive consideram 

que a Constituição está sendo cumprida na prática no país. 
Para isso, será necessário construir um questionário, fazer as entrevistas e, por último, analisar os resultados 

obtidos. 
No que diz respeito ao questionário, você pode seguir o modelo abaixo. Selecione os artigos da Constituição 

que foram incluídos na etapa 1 e pergunte ao entrevistado se eles estão sendo cumpridos na prática ou não. Veja 
o exemplo:

Pergunta Concordo
Concordo  

parcialmente
Discordo

O art. 1o da Constituição indica que o Brasil se 
constitui em Estado Democrático de Direito. Você 
concorda que isso vem sendo cumprido na prática?

Elabore aproxidadamente 10 perguntas com base na análise realizada na etapa 1. Entreviste o maior número 
possível de pessoas, procurando garantir que os entrevistados sejam de diferentes idades, gênero e condição so-
cial. Você pode fazer a entrevista em papel ou utilizar algum programa de computador que elabore formulários de 
questionários para serem respondidos on-line. 

Etapa 3 – Análise dos resultados
Com os questionários em mãos, chegou a hora de fazer a tabulação dos dados obtidos. 
Crie uma tabela para indicar quantas pessoas responderam Concordo, Concordo parcialmente ou Dis-

cordo. Em seguida, transforme esses números em porcentagens. Por exemplo, se você realizou 30 entrevistas e  
6 entrevistados indicaram Concordo como resposta, quer dizer que 20% deles concordam. 

Depois de construir a tabela com os resultados numéricos da pesquisa, elabore um breve relatório mostrando 
os resultados e as principais conclusões do estudo sobre a visão que sua comunidade tem da Constituição brasileira 
vigente. Você também pode criar gráficos para ilustrar os resultados obtidos. 
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HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS603

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS603) 
Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 

H
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P á g i n a  2 1
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No texto da Constituição F ederal Brasileira de 19 8 8  há muitos aspectos que 

devem ser conhecidos e discutidos pelos estudantes, bem como o processo 
de sua elaboração e aprovação do documento.

(&0123245(0(6517829:
A ligação entre religião e política é explícita na Europa da Idade Moderna. 

O s Estados absolutistas, representantes de Deus na T erra, se aliam à instituição 
religiosa para afi  rmar seu poder. Começam, entretanto, a surgir rupturas com a 
contestação da própria Igreja Católica pelo P rotestantismo e também pelo Cal-
vinismo, que seria uma nova maneira de encarar o sentido da religiosidade no 
contexto de desenvolvimento da sociedade capitalista.

P ode-se refl  etir com os estudantes sobre o papel que a religião exerce na 
política no presente, em que muitos estados são laicos. 

P á g i n a  2 2

(;)&%(0(;%-*%

1 .  O  que justifi  caria a expulsão de L utero pela Igreja Católica?
L u tero q u estionou algu ns p ilares c onstitu intes da I grej a,  p rop ondo m u danças.  A o tornar su a insa-
tisf açã o p ú b lic a,  p assou  a ser v isto c om o u m  inc itador de p ensam entos c ontrá rios ao c atolic ism o 
e f oi ex c om u ngado.

2 . Selecione uma das teses de L utero e procure explicá-la levando em conta o 
pensamento dele e o contexto histórico em que estava inserido.
A sala p ode ser div idida em  p eq u enos gru p os,  de m odo q u e c ada u m  f iq u e resp onsá v el p or u m a 
das teses e dep ois ap resentarem  su as c onsideraçõ es p ara a tu rm a toda lev ando em  c onta o c on-
tex to hi stó ric o estu dado.  

P á g i n a  2 5

$%&(+<)/%<(%(,%=,>*
O  objetivo da seção é estudar a Santa Inquisição e seu signifi  cado na Idade 

Moderna. Espera-se que o estudante compreenda que as generalizações que 
estigmatizam grupos são perigosas para a sociedade, pois baseiam-se em pre-
conceitos que são ensinados culturalmente. Essa noção é importante para que 
o estudante analise a presença dessas ideias na sociedade atual para melhor e 
possam combatê-las, exercendo, assim, sua cidadania.

O s textos e as imagem discutem a caça às bruxas na Europa moderna. Na Idade 
Média construiu-se uma visão maléfi  ca da bruxa, fi  gura que era condenada pela Igreja 
Católica. Essa visão se perpetuou na Idade Moderna. Eram consideradas bruxas:  curan-
deiras, parteiras ou mulheres que fi  zessem poções tidas como mágicas. Acreditava-se 
que que elas faziam pacto com o diabo. Na Idade Moderna, milhares de mulheres 
foram julgadas pelos tribunais da Santa Inquisição e condenadas à morte na fogueira 
em praça pública. Bastava uma denúncia anônima para que uma mulher fosse julgada 
e condenada por bruxaria. As acusadas eram, em sua maior parte, solteiras ou viúvas. 

A caça às bruxas na Idade Moderna também tem uma relação direta com as 
reformas religiosas. Como afi  rma L uiz R oberto L opez: 
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C O N S T I T U I Ç Ã O  F eder al do  B r asil ( 1 9 8 8 ) .  Disponível em:   http: //w w w .planalto.gov.br/
ccivil_ 03/constituicao/constituicao.htm Acesso em:  31  maio 2020.

V ersão eletrônica e atualizada da Constituição brasileira vigente.

O S  2 0  A N O S  da C o n st it u iç ã o  de 1 9 8 8 .  A r q u iv o  N .  Disponível em:   http: //globotv.globo.
com/globo-new s/arquivo-n/v/os-20-anos-da-constituicao-de-19 8 8 /8 9 1036/. Acesso em:  
31 maio 2020.
R etrospectiva do processo de discussão na Constituinte e da aprovação da Constituição de 19 8 8 .
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Desde a decadência do Império R omano do O ci-

dente, a partir do século V  até meados do século X V I, 
a Igreja Católica se impôs, exercendo grande poder na 
Europa. Nesse período, entretanto, surgiram  críticos a 
algumas condutas do clero, como a venda de indul-
gências, um documento que garantia a salvação de 
quem o comprasse.  Condenavam-se também o enri-
quecimento de homens ligados à carreira eclesiástica, 
a venda de figuras sagradas e  atitudes imorais de bis-
pos e padres que não respeitavam as regras da Igreja.

O  monge alemão M ar t in h o  L u t er o  (148 3-1546) 
foi um dos principais críticos da Igreja Católica. No dia 
13 de outubro de 1517 ,  ele afixou na porta da Catedral 
de W ittenberg, do Sacro Império R omano-G ermânico, 
as 9 5 teses que se opunham a essa Igreja. O  documen-
to de L utero seria o marco de uma nova religião cristã:  
o p r o t est an t ism o , ou seja, a religião daqueles que 
 protestavam contra a Igreja Católica. A maior ênfase 
de suas teses  estava na crítica à venda de indulgências, 
considerada  imoral  por ele. Segundo L utero:  “ Deve-se 
ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou empres-
tando ao necessitado, procedem melhor do que se 
comprassem indulgências.”  (T ese 43) ;  ou:  “ O s tesouros 
das indulgências, por sua vez, são as redes com que 
hoje se pesca a riqueza dos homens.”  (T ese 66).

� Martinho L utero aos
63 anos de idade em 
obra de L ucas 
Cranach, 1546.

Excomungado  pela Igreja Católica, L utero passou 
a combatê-la, postulando o fim de toda a estrutura 
eclesiástica:  não  deveria haver mais um chefe da Igre-
ja ( p ap a), nem bispos,  nem cargos eclesiásticos. Em 
1530, no documento conhecido como Confissão de 
Augsburgo e assinado por vários príncipes,  entre eles 
os da Saxônia, de Nuremberg e de Brandenburgo, fo-
ram estabelecidos os princípios da doutrina luterana. 
Cada igreja protestante seria autônoma e dirigida pelo 
pastor, embora  devesse seguir os preceitos da nova re-
ligião. F oram eliminadas, ainda, as imagens sagradas e 
as figuras de santos. O  culto protestante baseava-se na 
doutrina da “ justificativa pela fé” . Mediante o poder 
da oração, os fiéis estabeleceriam uma relação direta 
com Deus, sem a presença de intermediários. Dessa 
forma, L utero pretendia evitar que  a vida religiosa  fos-
se utilizada para outro fim que não  o de glorificar a 
Deus. O s seres humanos não seriam salvos por obras 
executadas em prol da Igreja nem pela confissão, mas 
sim pela fé, pelo poder das orações e por uma atitude 
pessoal e moral condizente com os princípios da Igreja. 
Em vez de comprar uma indulgência que garantisse a 
salvação, o fiel teria de construir a consciência de que 
 fora correto ao longo da vida e, por isso, poderia ser 
salvo. Q uanto maior a fé, maior a chance de salvação.

Além de L utero, surgiram outros reformadores da 
Igreja:  J o ã o  C alv in o  (1509 -1564) e Hu ldr eic h  Z w í n -
g lio  (148 4-1531), que fundaram a religião protestante na 
Suíça. Z w ínglio, que atuava no norte daquele país como 
pastor,  condenava a compra de indulgências  já nos anos 

1510. Ele aderiu às teses de L utero, defendendo a salva-
ção pela fé e o direito dos sacerdotes ao casamento, 

 além de condenar a cobrança de taxas para o batis-
mo e o casamento, entre outras ideias. Após um 
debate público entre autoridades católicas e Z w ín-
glio em Z urique (Suíça), o conselho da cidade de-
cidiu que  seus conceitos poderiam ser  veiculados, 
 o que resultou na fundação de uma nova Igreja 
de orientação protestante. As imagens sagradas 
foram proibidas, os padres e as freiras receberam 
autorização para casar e a Bíblia foi traduzida para 

a língua local. O utras cidades, como Basileia e Ber-
na, aderiram à nova religião.
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Em G enebra, nos anos 1530, J oão Calvino fun-
dou a religião protestante c alv in ist a. Seu pensa-
mento  se sustentava na ideia de que existiriam os 
eleitos de Deus, ou seja, já estariam predestinados 
aqueles que seriam salvos. A questão residia em 
saber como  identificá-los. A única maneira era ter 
uma vida regrada conforme os preceitos da Bíblia. 
O s fiéis deveriam ter grande autocontrole, de modo 
a evitar os vícios, o desperdício de tempo, o sono 

A lg umas teses d e L uter o
L e i a  a g o r a  a l g u ma s  d a s  95  t e s e s  d i v u l g a d a s  p o r  M a r t i n h o  L u t e r o  e m 1 5 1 7  .
[ . . . ]

2 1 .   E r r a m,  p o r t a n t o ,  o s  p r e g a d o r e s  d e  i n d u l g ê n c i a s  q u e  a fi  r ma m q u e  a  p e s s o a  é  a b s o l v i d a  d e  
t o d a  p e n a  e  s a l v a  p e l a s  i n d u l g ê n c i a s  d o  p a p a .

2 2 .   C o m e f e i t o ,  e l e  n ã o  d i s p e n s a  a s  a l ma s  n o  p u r g a t ó r i o  d e  u ma  ú n i c a  p e n a  q u e ,  s e g u n d o  o s  
c â n o n e s ,  e l a s  d e v e r i a m t e r  p a g o  n e s t a  v i d a .

2 3.   S e  é  q u e  s e  p o d e  d a r  a l g u m p e r d ã o  d e  t o d a s  a s  p e n a s  a  a l g u é m,  e l e ,  c e r t a me n t e ,  s ó  é  d a d o  
a o s  ma i s  p e r f e i t o s ,  i s t o  é ,  p o u q u í s s i mo s .

2 4 .   P o r  i s s o ,  a  ma i o r  p a r t e  d o  p o v o  e s t á  s e n d o  n e c e s s a r i a me n t e  l u d i b r i a d a  p o r  e s s a  ma g n í fi  c a  
e  i n d i s t i n t a  p r o me s s a  d e  a b s o l v i ç ã o  d a  p e n a .

2 5 .   O  me s mo  p o d e r  q u e  o  p a p a  t e m s o b r e  o  p u r g a t ó r i o  d e  mo d o  g e r a l ,  q u a l q u e r  b i s p o  e  c u r a  
t e m e m s u a  d i o c e s e  e  p a r ó q u i a  e m p a r t i c u l a r .

2 6 .   O  p a p a  f a z  mu i t o  b e m a o  d a r  r e mi s s ã o  à s  a l ma s  n ã o  p e l o  p o d e r  d a s  c h a v e s  ( q u e  e l e  n ã o  
t e m) ,  ma s  p o r  me i o  d e  i n t e r c e s s ã o .

2 7 .   P r e g a m d o u t r i n a  mu n d a n a  o s  q u e  d i z e m q u e ,   t ã o  l o g o  t i l i n t a r  a  mo e d a  l a n ç a d a  n a  c a i x a ,  
a  a l ma  s a i r á  v o a n d o  [ d o  p u r g a t ó r i o  p a r a  o  c é u ] .

2 8 .   C e r t o  é  q u e ,  a o  t i l i n t a r  a  mo e d a  n a  c a i x a ,  p o d e  a u me n t a r  o  l u c r o  e  a  c o b i ç a ;  a  i n t e r c e s s ã o  
d a  I g r e j a ,  p o r é m,  d e p e n d e  a p e n a s  d a  v o n t a d e  d e  D e u s .  

[ . . . ]

37 .   Q u a l q u e r  c r i s t ã o  v e r d a d e i r o ,  v i v o  o u  mo r t o ,  p a r t i c i p a  d e  t o d o s  o s  b e n e f í c i o s  d e  C r i s t o  e  
d a  I g r e j a ,  q u e  s ã o  d o n s  d e  D e u s ,  me s mo  s e m c a r t a  d e  i n d u l g ê n c i a .

 38 .     M e s mo  a s s i m,  a  r e mi s s ã o  e  p a r t i c i p a ç ã o  d o  p a p a  d e  f o r ma  a l g u ma  d e v e m s e r  d e s p r e z a d a s ,  
p o r q u e  ( c o mo  d i s s e )  c o n s t i t u e m d e c l a r a ç ã o  d o  p e r d ã o  d i v i n o .

[ . . . ]

4 5 .   D e v e - s e  p r e g a r  c o m mu i t a  c a u t e l a  s o b r e  a s  i n d u l g ê n c i a s  a p o s t ó l i c a s ,  p a r a  q u e  o  p o v o  n ã o  
a s  j u l g u e  e r r o n e a me n t e  c o mo  p r e f e r í v e i s  à s  d e ma i s  b o a s  o b r a s  d e  a mo r .

L U T E R O ,  M a r t i n h o .  O b ras  s e l e c ionad as .  O s  p r i mó r d i o s .   E s c r i t o s  d e  1 5 1 7 - 1 5 1 9.  2 .  e d .  
S ã o  L e o p o l d o :  S i n o d a l ;  C o n c ó r d i a ,  U l b r a ,  2 004 .  p .  2 4 - 2 6 .
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1 .  O  q u e  j u s t i fi  c a r i a  a  e x p u l s ã o  d e  L u t e r o  p e l a  
I g r e j a  C a t ó l i c a ?  

2 .  S e l e c i o n e  u ma  d a s  t e s e s  d e  L u t e r o  e  p r o c u r e  
 e x p l i c á - l a  l e v a n d o  e m c o n t a  o   p e n s a me n t o  
 d e l e  e  o  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o  e m q u e   e s t a v a  
i n s e r i d o .

excessivo, a diversão e tudo o que fosse contrário à 
moral cristã.  O utro elemento importante era a de-
dicação e a disciplina  em relação ao trabalho. Uma 
pessoa que enriquecesse por meio do trabalho e 
se dedicasse seriamente a ele poderia estar entre 
aqueles que seriam salvos. Esse era um sinal da pos-
sível salvação, pois a certeza nunca seria conquis-
tada. O  ser humano deveria construir a consciência 
de que agira corretamente,  e esse  era um indício de 
sua salvação.

No contexto do desenvolvimento do capitalismo, 
pode-se afirmar que esse pensamento contribuiu 
para a construção de uma nova ética, na qual o 
trabalho e o enriquecimento tinham valor positivo, 
sem estar desvinculados do pensamento religioso.

Na Inglaterra, o protestantismo ganhou a ade-
são do rei  Hen r i q u e V I I I , que governou entre 1509  
e 1547 .  Ele decidiu romper com a Igreja Católica, 
 a fim de conquistar maior autonomia:  usou como 
pretexto sua separação da rainha Catarina de Ara-
gão e seu desejo de se casar com Ana Bolena, uma 
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O bserve a xilogravura abaixo e depois leia o texto a seguir, que inclui dois trechos do livro do historiador J ean 

Delumeau.

tem sido especialmente relacionada a ela desde a Antiguidade no mundo ocidental. Acreditava-se, na Idade Média, 
que feiticeiras eram capazes de preparar unguentos, filtros e poções mágicas, os quais podiam ser utilizados para 
o bem ou para o mal. Essas mulheres, em geral parteiras e curandeiras, muitas vezes eram injustamente respon-
sabilizadas pelas doenças ou infortúnios de moradores da aldeia. Comenta o historiador francês J ean Delumeau:

T rech o 1
É  [ . . . ]  im p ossív el,  p ara ap reender em  su a c om p lex idade a grande p ersegu içã o da f eitiçaria na E u rop a,  nã o estu dar 

de m u ito p erto os c om p ortam entos dos c am p oneses.  E les estav am  m ergu lh ados em  u m a c iv iliz açã o m á gic a.  F req u en-
tem ente,  c onh ec iam  m al o c ristianism o e o m istu rav am  inc onsc ientem ente à s p rá tic as p agã s v indas do f u ndo das eras.  
A c reditav am  no p oder m alé f ic o de algu ns deles [ c am p oneses] ;  nã o é  m u ito du v idoso q u e u m  ou  ou tra [ . . . ]  p u desse ac re-
ditar p ossu ir esse p oder ex c ep c ional e q u e p roc u rasse serv ir- se dele p or m otiv os de v ingança.  [ . . . ]  E m  raz ã o dos p oderes 
ex c ep c ionais q u e se lh e atrib u íam  [ à  f eitic eira] ,  era alternadam ente tem ida e c ortej ada p ela aldeia,  solic itada ora p ara 
p rej u dic ar e ora p ara c u rar,  ora p ara enf eitiçar e ora p ara desf az er os f eitiços.

DEL UMEAU, J ean. H istória do medo no Ocidente (13 00-1800). São P aulo:  Companhia das L etras, 19 9 6. p. 37 7  e 37 9 .

T rech o 2
A o longo da I dade Mé dia,  a I grej a C ató lic a dem oniz ou  a f igu ra da f eitic eira,  transf orm ando- a em  b ru x a e agente de 

S atã .  I nic ialm ente a I grej a c om b atia o p aganism o,  elim inando da p rá tic a religiosa c ristã  os am u letos,  os f eitiços,  as sim -
p atias,  enf im ,  todo o c onteú do m á gic o q u e ex trap olasse os term os c ristã os.  N o sé c u lo X I V ,  c onsolidada a f igu ra da b ru x a 
dem oníac a,  p rodu z iu - se o p rim eiro m anu al do inq u isidor c om  a f inalidade de c açar as b ru x as.  E m  1 4 8 6 ,  u m  nov o m anu al,  
o Malleu m  m alef ic aru m ,  u tiliz ado nos trê s sé c u los segu intes,  indic av a aos inq u isidores c om o rec onh ec er,  p roc essar e 
j u lgar u m a b ru x a.

A  p ersegu içã o à s b ru x as ganh ou  m aior f ô lego na I dade Moderna,  q u ando o E stado se aliou  à  I grej a p ara c om b ater 
o dem ô nio,  q u e ac reditav am  estar c orp orif ic ado na m u lh er b ru x a.  N egando as p rá tic as tradic ionais das p op u laçõ es 
ru rais e p roc u rando im p or a raz ã o q u e nasc ia da nov a f orm a de organiz açã o p olític a,  o E stado im p u nh a su a au toridade 
e su as leis em  u m  c ontex to m arc ado p ela reorganiz açã o da v ida ec onô m ic a sob  a ló gic a do c ap italism o.  D a m esm a 
f orm a,  a raz ã o renasc entista v inh a a p rop or u m a nov a v isã o de ser h u m ano,  dando im p u lso à  c iê nc ia e negando os 
c onh ec im entos tradic ionais.

 � X ilogravura de 1555 em que, no Sacro Império R omano-G ermânico, mulheres são queimadas por serem consideradas bruxas.
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Com o triunfo do protestantismo em vários países a partir do século XVI, a intole-
rância religiosa entre cristãos se espalhou, com católicos sendo perseguidos em países 
protestantes e vice-versa. Num ponto, porém, houve acordo – em caçar feiticeiras, 
alvo comum de católicos e não católicos. Originalmente praticada pela Igreja Católica, 
a perseguição à feitiçaria se disseminou por toda a Europa cristã e, estatisticamente, 
num aparente paradoxo, acabou sendo mais intensa nas regiões não católicas do 
continente. 

A associação entre feitiçaria e demonolatria, criando-se um abismo entre a ordem 
cristã e a transgressão demoníaca, não deixou de ser um mecanismo de defesa da 
civilização, que se impunha contra os resíduos de uma civilização anterior. Em outras 
palavras, o anátema lançado sobre a feitiçaria foi a condenação, através do discurso 
religioso, daquele substrato pagão que persistia debaixo do verniz cristão. Termos 
como feitiçaria, demonolatria e superstição foram meios de que se valeu a Igreja para 
decodificar o conjunto de crenças e práticas ancestrais que persistiam nos subter-
râneos do universo medieval, tornando-as marginais na medida em que não podia 
incorporá-las aos novos valores dominantes. 

LOPEZ, L. R. História da Inquisição. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. p. 43-44. (Revisão, 39). 

Deve-se acrescentar ainda que na Idade Moderna, em um mundo guiado pela 
razão e pela justiça criadas pelo Estado, a bruxaria era uma prática inadmissível. 
Também a medicina e a ciência, cujas pesquisas avançaram bastante, passaram a 
negar as práticas consideradas não científi cas, inclusive a bruxaria, defendendo sua condenação. 

A atividade deve ser aproveitada para discutir o sentido atual de bruxaria, inclusive nas histórias infantis, em que 
o estereótipo da bruxa se relaciona à mulher idosa, solitária, malvada e feia.

A EM13CHS101 pode ser trabalhada na atividade que reúne textos que permitem problematizar o signifi cado 
da bruxaria no passado e sua intersecção com o presente. A habilidade EM13CHS103 é trabalhada nesta atividade 
ao serem levantadas hipóteses a respeito da visão que determinadas constituíram sobre a mulher na sociedade com 
base na interpretação de textos e imagens. 
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 Roteiro de trabalho

1. De acordo com o historiador Jean Delumeau, por que a mulher foi iden-
tifi cada como uma bruxa demoníaca?
A imagem da mulher, na Idade Média, estava associada ao pecado e à sexualidade, de acordo 
com o autor. Na moral cristã, acreditava-se que a mulher era um meio de ação do demônio, 
que agia por intermédio do ato sexual. Por isso, muitas delas foram consideradas bruxas, com 
poderes demoníacos.  

2. Qual é a relação que se pode fazer entre a caça às bruxas e o processo de 
formação do Estado moderno? Explique até que ponto a ética protestante 
se contrapõe à prática da feitiçaria.
A feitiçaria era praticada pelos camponeses e tida como um ritual cotidiano das populações 
campestres. O Estado moderno combateu essa prática para impor a organização social bur-
guesa que surgia e uma forma racional e pragmática de encarar o mundo. A ética protestante 
estava diretamente relacionada a esse Estado e ao capitalismo emergente. Condenava todas 
as práticas populares que não tivessem relação imediata com o trabalho e com o enriquecimento, pois considerava-as contrárias à pros-
peridade pessoal e social.

3. No mundo contemporâneo, as bruxas são recorrentemente utilizadas como personagens de histórias infantis. 
De acordo com essas histórias, responda:

a. Como elas são caracterizadas?
As bruxas, recorrentes nas histórias infantis, são caracterizadas por um padrão estético e comportamental distinto daquele exaltado 
pela nossa sociedade. São sempre feias, narigudas, más, cercadas de animais peçonhentos, etc.

b. Que relação pode existir entre essa caracterização e a história da caça às bruxas na Europa moderna?
Na Europa moderna, as mulheres tachadas como bruxas também não se encaixavam nos padrões sociais desejados, já que realizavam 
práticas incompatíveis com o Estado e a doutrina moderna.

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros). 
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Entre os séculos XV e XVII, mais de 5 mil pessoas foram executadas na Suíça em processos de bruxaria. Do século XVI 
ao XVII, ocorreram mais de 3 mil execuções no sudoeste da Alemanha, e entre dois e três mil na Lorena (França).

Conforme os manuais dos inquisidores e os juízes da época, uma das formas de o demônio se aproximar e fazer mal 
aos homens era por intermédio da bruxa. Pelo ato sexual ele se apoderaria do corpo dos homens. Considerada símbolo 
do pecado e da sexualidade na Idade Média, a mulher seria o principal alvo do demônio. Satã seria o senhor do prazer, 
e as bruxas provavelmente teriam copulado com ele, sendo, a partir daí, capazes de realizar todo tipo de maldade. Para 
acabar com tal pecado e afastar esse demônio, seria necessário caçar, torturar e matar as mulheres consideradas bruxas.

A crença na relação de Satã com as mulheres pode ser claramente percebida no interrogatório a que foi submetida 
uma mulher acusada de fazer secar o leite da vaca de um morador de Sugny, em Luxemburgo, em 1657. Ela teria ainda 
soprado na boca de uma mulher, causando-lhe a morte. O inquisidor pergunta à prisioneira:

”Que, tendo a dita prisioneira sido espancada pelo falecido Nicolas Pierret, seu marido, fugiu para seu feno, no paiol? 
Onde o diabo foi encontrá-la e lhe disse que se casasse com ele e que lhe daria os meios de viver em boa situação? Que 
ela se casou com o diabo e que ao mesmo tempo deitou-se com ele? Que nome tinha o diabo e como se fazia chamar? 
Em que locais e lugares foi ela dançar com os diabos?“

Somente no século XVIII cessou a caça às bruxas, quando já se impunha o pensamento científico e se desenvolvia o 
pensamento iluminista. Além disso, a autoridade e a racionalidade do Estado passaram a predominar na maior parte dos 
países europeus.

DELUMEAU, op. cit., p. 382-383. 

 R   

1. De acordo com o historiador Jean Delumeau, por que a mulher foi identificada como uma bruxa demoníaca? 

2. Qual é a relação que se pode fazer entre a caça às bruxas e o processo de formação do Estado moderno? 
Explique até que ponto a ética protestante se contrapõe à prática da feitiçaria.

3. No mundo contemporâneo, as bruxas são recorrentemente apresentadas como personagens de histórias 
infantis. De acordo com essas histórias, responda:

a. Como elas são caracterizadas? 

b. Que relação pode existir entre essa caracterização e a história da caça às bruxas na Europa moderna?

RE E URA
Escute e leia a letra da canção "Querelas do Brasil", composta por Aldir Blanc e Maurício Tapajós. Depois, siga 

as orientações do Roteiro de trabalho. 
A canção está disponível, na voz de Elis Regina, em: https://www.youtube.com/watch?v=bkENNwwCqgM. 

Acesso em: 20 jul. 2020.

Querelas do Brasil

O Brazil não conhece o Brasil
O Brasil nunca foi ao Brazil
Tapi, jabuti, liana, alamandra, alialaúde
Piau, ururau, aquiataúde
Piau, carioca, moreca, meganha
Jobim akarare e jobim açu
Oh, oh, oh
Pererê, camará, gororô, olererê
Piriri, ratatá, karatê, olará
O Brazil não merece o Brasil
O Brazil tá matando o Brasil
Gereba, saci, caandra, desmunhas, ariranha, aranha

  A intérprete Elis Regina em janela com 
as cores da bandeira do Brasil, s.d.

2 CAPÍTULO 1

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS101

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS603

A
ce

rv
o 

U
H

/F
ol

ha
pr

es
s



192 Capítulo 1

RELEITURA
Por meio da canção proposta na seção, 

podemos analisar algumas características do 
Brasil enquanto nação, o que inclui um foco 
nos elementos da cultura brasileira presentes 
na canção que lhe conferem uma identidade. 

A habilidade EM13CHS101 é trabalhada 
nesta atividade por meio da análise da can-
ção de modo a levar o estudante a refletir 
sobre as influências culturais entre as nações. 
Já a habilidade EM13CHS603 é desenvolvi-
da pela aplicação dos conceitos de Estado 
e poder para entender a formação cultural 
de uma nação e como se dão as influências 
internacionais sobre ela.
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Roteiro de trabalho

1. A canção faz referência às características da nação ou ao Estado brasi-
leiro? Explique.
A canção faz referência ao conceito de nação. Este termo refere-se a um sentimento de per-
tencimento da população e referências culturais constituídas. Vemos isso através de diversos 
termos da música que se referem às práticas culturais brasileiras, principalmente no que é 
concernente à língua, já que a letra é uma lista de termos de origem indígena e de dialetos 
africanos que foram incorporados à cultura brasileira.  

2. Cite exemplos presentes na canção do que caracterizaria uma certa 
brasilidade.
Na letra, há menções a escritores brasileiros, como Guimarães Rosa; a regiões, como o “ser-
tão”; aos nossos animais, como “sucuri” e “bem-te-vi”.

3. Por que na canção ora se escreve Brasil com s e ora Brazil com z?
Ao dizer que o Brazil (escrito em inglês) está matando o Brasil, o compositor faz uma crítica 
à imposição cultural estadunidense e à maior valorização que se dá no país à cultura inter-
nacional em detrimento da nacional.

Depois de ouvir a música e responder às questões, pode-se propor uma roda de conversa sobre as fronteiras 
culturais que vemos hoje. Quais são as culturas menos aceitas no Brasil e no mundo hoje? Qual é a origem desse 
preconceito? Como a assimilação cultural pode ser algo positivo a uma nação? E se for uma imposição cultural? 
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
O livro A etiqueta no Antigo Regime pode ser utilizado, por meio da seleção 

de trechos, para exemplificar os comportamentos de que se valiam os nobres 
para legitimar seu lugar social. Para ilustrar essas descrições, é possível usar 
pinturas da época. Além disso, o documentário serve como outro recurso 
imagético sobre o tema.

Os fi lmes indicados permitem estudar o contexto da Reforma Protestante e 
sua relação com a vida política do período. Para ajudar a interpretá-los, é possível 
usar um roteiro de análise fílmica, com perguntas a respeito do tema, da tese 
defendida, da época retratada, das cenas mais exemplares, da verossimilhança e 
do papel de alguns personagens.

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS603) 
Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 
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Entre os séculos XV e XVII, mais de 5 mil pessoas foram executadas na Suíça em processos de bruxaria. Do século XVI 
ao XVII, ocorreram mais de 3 mil execuções no sudoeste da Alemanha, e entre dois e três mil na Lorena (França).

Conforme os manuais dos inquisidores e os juízes da época, uma das formas de o demônio se aproximar e fazer mal 
aos homens era por intermédio da bruxa. Pelo ato sexual ele se apoderaria do corpo dos homens. Considerada símbolo 
do pecado e da sexualidade na Idade Média, a mulher seria o principal alvo do demônio. Satã seria o senhor do prazer, 
e as bruxas provavelmente teriam copulado com ele, sendo, a partir daí, capazes de realizar todo tipo de maldade. Para 
acabar com tal pecado e afastar esse demônio, seria necessário caçar, torturar e matar as mulheres consideradas bruxas.

A crença na relação de Satã com as mulheres pode ser claramente percebida no interrogatório a que foi submetida 
uma mulher acusada de fazer secar o leite da vaca de um morador de Sugny, em Luxemburgo, em 1657. Ela teria ainda 
soprado na boca de uma mulher, causando-lhe a morte. O inquisidor pergunta à prisioneira:

”Que, tendo a dita prisioneira sido espancada pelo falecido Nicolas Pierret, seu marido, fugiu para seu feno, no paiol? 
Onde o diabo foi encontrá-la e lhe disse que se casasse com ele e que lhe daria os meios de viver em boa situação? Que 
ela se casou com o diabo e que ao mesmo tempo deitou-se com ele? Que nome tinha o diabo e como se fazia chamar? 
Em que locais e lugares foi ela dançar com os diabos?“

Somente no século XVIII cessou a caça às bruxas, quando já se impunha o pensamento científico e se desenvolvia o 
pensamento iluminista. Além disso, a autoridade e a racionalidade do Estado passaram a predominar na maior parte dos 
países europeus.

DELUMEAU, op. cit., p. 382-383. 

 R   

1. De acordo com o historiador Jean Delumeau, por que a mulher foi identificada como uma bruxa demoníaca? 

2. Qual é a relação que se pode fazer entre a caça às bruxas e o processo de formação do Estado moderno? 
Explique até que ponto a ética protestante se contrapõe à prática da feitiçaria.

3. No mundo contemporâneo, as bruxas são recorrentemente apresentadas como personagens de histórias 
infantis. De acordo com essas histórias, responda:

a. Como elas são caracterizadas? 

b. Que relação pode existir entre essa caracterização e a história da caça às bruxas na Europa moderna?

RE E URA
Escute e leia a letra da canção "Querelas do Brasil", composta por Aldir Blanc e Maurício Tapajós. Depois, siga 

as orientações do Roteiro de trabalho. 
A canção está disponível, na voz de Elis Regina, em: https://www.youtube.com/watch?v=bkENNwwCqgM. 

Acesso em: 20 jul. 2020.

Querelas do Brasil

O Brazil não conhece o Brasil
O Brasil nunca foi ao Brazil
Tapi, jabuti, liana, alamandra, alialaúde
Piau, ururau, aquiataúde
Piau, carioca, moreca, meganha
Jobim akarare e jobim açu
Oh, oh, oh
Pererê, camará, gororô, olererê
Piriri, ratatá, karatê, olará
O Brazil não merece o Brasil
O Brazil tá matando o Brasil
Gereba, saci, caandra, desmunhas, ariranha, aranha

  A intérprete Elis Regina em janela com 
as cores da bandeira do Brasil, s.d.
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MAGNOLI, Demétrio; BARBOSA, Elaine Senise. Formação do Estado nacional. São Paulo: 
Scipione, 1996.
 O livro analisa várias capitais do mundo e sua constituição como cidades-capitais no proces-
so de formação dos Estados nacionais modernos.

RIBEIRO, Renato Janine. A etiqueta no Antigo Regime. São Paulo: Moderna, 1999.
O autor analisa como a ordem social influencia  os hábitos cotidianos das pessoas. Na época 
do Antigo Regime, a etiqueta  destacou-se como forma de afirmação da hierarquia e  de 
inserção social.

A RAINHA Margot. Direção de Patrice Chéreau. Alemanha/França/Itália, 1994. (139 min).
 O filme retrata a França em 1572, quando a católica Marguerite de Valois se casa com o pro-
testante Henrique de Navarra. Nessa ocasião ocorreria a  célebre Noite de São Bartolomeu, 
quando católicos e protestantes entraram em conflito.

Sertões, guimarães, bachianas, águas
E marionaíma, arirari boia
Na aura das mãos do jobim açu
Oh, oh, oh
Gererê, sarará, cururu, olerê
Ratatá, bafafá, sururu, olará
Do Brasil S.O.S. ao Brasil
Tinhorão, urutú, sucuri
O Jobim, sabiá, bem-te-vi
Cabuçu, cordovil, Caxambi, olerê
Madureira, Olaria e Bangu, olará
Cascadura, Água Santa, Pari, olerê
Ipanema e Nova Iguaçu, olará
Do Brasil S.O.S. ao Brasil
Do Brasil S.O.S. ao Brasil

BLANC, Aldir; TAPAJÓS, Maurício. Querelas do Brasil. Intérprete: Elis Regina. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bkENNwwCqgM. Acesso em: 20 jul. 2020.

R   
1. A canção faz referência às características da nação ou ao Estado  brasileiro? Explique. 

2. Cite exemplos presentes na canção do que caracterizaria uma certa brasilidade .

3. Por que na canção ora se escreve Brasil com s e ora com z?

2ESTADOS E FRONTEIRAS

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

ER  A R  NA E AR

MAGNOLI, Demétrio; BARBOSA, Elaine Senise. Formação do Estado nacional. São Paulo: 
Scipione, 1996.
 O livro analisa várias capitais do mundo e sua constituição como cidades-capitais no proces-
so de formação dos Estados nacionais modernos.

RIBEIRO, Renato Janine. A etiqueta no Antigo Regime. São Paulo: Moderna, 1999.
O autor analisa como a ordem social influencia  os hábitos cotidianos das pessoas. Na época 
do Antigo Regime, a etiqueta  destacou-se como forma de afirmação da hierarquia e  de 
inserção social.

A RAINHA Margot. Direção de Patrice Chéreau. Alemanha/França/Itália, 1994. (139 min).
 O filme retrata a França em 1572, quando a católica Marguerite de Valois se casa com o pro-
testante Henrique de Navarra. Nessa ocasião ocorreria a  célebre Noite de São Bartolomeu, 
quando católicos e protestantes entraram em conflito.

Sertões, guimarães, bachianas, águas
E marionaíma, arirari boia
Na aura das mãos do jobim açu
Oh, oh, oh
Gererê, sarará, cururu, olerê
Ratatá, bafafá, sururu, olará
Do Brasil S.O.S. ao Brasil
Tinhorão, urutú, sucuri
O Jobim, sabiá, bem-te-vi
Cabuçu, cordovil, Caxambi, olerê
Madureira, Olaria e Bangu, olará
Cascadura, Água Santa, Pari, olerê
Ipanema e Nova Iguaçu, olará
Do Brasil S.O.S. ao Brasil
Do Brasil S.O.S. ao Brasil

BLANC, Aldir; TAPAJÓS, Maurício. Querelas do Brasil. Intérprete: Elis Regina. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bkENNwwCqgM. Acesso em: 20 jul. 2020.
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1. A canção faz referência às características da nação ou ao Estado  brasileiro? Explique. 

2. Cite exemplos presentes na canção do que caracterizaria uma certa brasilidade .

3. Por que na canção ora se escreve Brasil com s e ora com z?
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Referências bibliográficas complementares
DOYLE, W. O Antigo Regime. São Paulo: Ática, 1991. 
O livro aborda o processo de formação e desenvolvimento do Antigo Regime na Europa. 

FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017.
Este livro trata da construção da imagem da mulher associada ao paganismo, durante as intervenções da In-
quisição, e comenta como isso ajudou a cercear o papel feminino na sociedade atual.

FITZGERALD, F. S. O grande Gatsby. Trad. Vera Sílvia Camargo Guarnieri. São Paulo: Landmark, 2013.
Este clássico estadunidense narra a história de Gatsby, um homem que construiu sua carreira sob o princípio 
protestante da predestinação.

O NOME da rosa. Direção de Jean-Jacques Annaud. Estados Unidos, 1986. (131 min)
A adaptação cinematográfi ca do livro homônimo de Umberto Eco retrata a perseguição religiosa instaurada 
pela Santa Inquisição que culmina em um grande mistério em um mosteiro europeu.

Palácio de Versalhes. Disponível em: www.chateauversailles.fr. Acesso em: 5 set. 2020. 
O palácio serviu de abrigo aos reis franceses e sua corte. Teve seu auge durante o reinado de Luís XIV, o Rei 
Sol. A visita virtual ao palácio inclui obras e objetos relacionados ao absolutismo e à Idade Moderna.

 LUÍS XIV, o rei sol – biografias. Estados Unidos, 2008. (44 min).
Documentário que mostra a trajetória política de Luís XIV, rei absolutista francês.

LUTERO. Direção de Eric Till. Alemanha, 2003. (112 min).
O filme mostra a trajetória de Lutero, que divulga  suas 95 teses, é perseguido pela Igreja 
Católica e sai em defesa de suas ideias , em oposição aos católicos e a suas práticas.

ENE
1. Segundo Aristóteles:

Na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não 
devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios – esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as 
qualidades morais –, tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desen-
volvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas.

(VAN ACKER, T. Grécia: a vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994.)

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania:

a. possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época 
fi quem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar.

b. era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção po-
lítica profundamente hierarquizada da sociedade.

c. estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos os habitan-
tes da pólis a participarem da vida cívica.

d. tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado 
às atividades vinculadas aos tribunais.

e. vivida pelos atenienses era, de fato, restrita  àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo 
para resolver os problemas da cidade.

2.  A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um 
homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo 
isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é su� cientemente considerável para que um deles possa com base 
nela reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. 

(HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003.)

 Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles
a. entravam em confl ito.

b. recorriam aos clérigos.

c. consultavam os anciãos.

d. apelavam aos governantes.

e. exerciam a solidariedade.
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O objetivo deste capítulo é refl etir sobre a complexida-
de e as difi culdades do encontro com o outro. Encontro é 
entendido aqui em um sentido amplo, não só individual, 
mas em termos coletivos, históricos, territoriais, sociais, 
políticos e econômicos. Nesse movimento, o outro deixa 
de ser um tema abstrato, pois pensá-lo é vivenciá-lo e, ao 
mesmo tempo, vivenciar a si mesmo, como o título do 
capítulo “Eu e o outro: imigrante e refugiados” sugere. 

As difi culdades de interligar esses elementos serão 
estudadas com base em problemas históricos causados 
pelo etnocentrismo, quando uma cultura se julga supe-
rior às demais, pelos movimentos xenofóbicos, aversão 
ao estrangeiro, e pelo racismo, inclusive na fi losofi a, na 
concepção epistemológica eurocêntrica. 

Tendo por base o desrespeito aos direitos dos re-
fugiados e migrantes, esses elementos criam políticas 
econômicas e concepções de poder que excluem e dis-
tanciam pessoas, invisibilizam grupos humanos e se tor-
nam estruturais e institucionais para impor um suposto 
funcionamento “normal” à sociedade.

Essa “normalidade” se conecta aos novos fl uxos 
migratórios, cria territorialidades onde se defi ne quem 
pode circular ou não, quem seria o “outro” desejável e 
o “outro” obrigado a se manter distante. Também serão 
abordadas no capítulo as ações da sociedade civil, das 
minorias, de instituições como as organizações não go-
vernamentais (ONGs) e organizações multilaterais. Além 
disso, serão estudados conceitos como empoderamento 
e refl exões fi losófi cas, que reafi rmam valores, práticas e 
construções de estratégias de combate às discriminações 
causadas pelos poderes hegemônicos, de modo a pensar 
uma sociedade cuja pluralidade, democracia e princípios 
de respeito étnico e cultural prevaleçam. 

Embora se refi ram a contextos diferentes, as imagens de 
abertura refl etem a materialização de políticas xenófobas de 
Estados-nações em relação a populações, países fronteiriços 
ou a refugiados e migrantes. As cercas e o muro, além de 
impor à força uma fronteira, defi nem quem deve circular, 
quem é bem-vindo e quem deve se manter distante, esses 
aparatos criam territorialidades, às quais os corpos devem 
se submeter, se silenciar. Desse modo, um grupo de seres 
humanos é apontado como indesejável e sua humanidade é 
questionada. Não há espaço para uma resolução pacífi ca ou 
acolhedora para questões humanitárias. Há a institucionali-
zação da discriminação e a negação dos direitos humanos. 
Mas, como aparece em uma das imagens, as barreiras físicas 
possuem buracos, e neles surgem outras vivências.

Sugere-se, após a leitura, refl etir com os alunos sobre 
como a xenofobia opera nas duas imagens. Para sensi-
bilizá-los, questione se reconhecem práticas xenófobas 
em seu cotidiano. Pergunte se já ouviram piadas sobre 
nordestinos ou portugueses ou falas que concebiam o 
baiano como preguiçoso, o paulista como trabalhador 
ou o japonês como inteligente. Com esses questiona-
mentos pretende-se refl etir sobre a naturalização desses 
preconceitos na sociedade.
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Jovens  em campo de refugiados na fronteira entre Turquia e Grécia, na cidade de 
Filakio, em 2010. Grupos de direitos humanos condenaram os planos do governo 
grego de construir uma cerca de 12 km ao longo dessa fronteira.
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 Palestinos circulam em um dos buracos do muro que separa Israel da Palestina, na cidade de A-tur, em março de 2005.

Para levar essa conversa adiante, organizamos o capítulo em duas partes: 
na primeira, vamos falar sobre alteridade, xenofobia e racismo. Na segunda, 
trataremos de algo intimamente relacionado  ao e ncontro, e muitas vezes  ao 
conflito,  de grupos humanos: os deslocamentos de indivíduos e comunidades 
entre diferentes territórios.  

Nossa primeira reflexão começa com uma notícia de jornal. 

E
M

E

uando estamos diante de uma pessoa 
diferente, como agimos? Procuramos con-
versar e entender  os pontos em comum 

e o que nos diferencia? E quando se trata de um 
estrangeiro,  imigrante ou refugiado, que vem mo-
rar em nossa cidade?  Eis algumas questões sobre 
as quais precisamos refletir:  Como vivemos em 
nosso próprio país e como recebemos os estran-
geiros? Agimos com preconceito e medo ou os 
acolhemos? Procuramos respeitar as diferenças e 
 aprender a conviver  com elas?  Neste capítulo, va-
mos refletir sobre esses temas  com base em dois 
conceitos: alteridade e xenofobia. 

O debate sobre esses temas nos  ajudará  a 
entender a importância do respeito às diferen-
tes culturas, religiões e modos de vida, em di-
versas situações, no mundo e no Brasil.  Também 
vai nos  ensinar  algo fundamental para a vida em 
sociedade:  além de compreender a diversidade 
humana,  promover a solidariedade e o respeito 
às diferenças e às liberdades individuais, o que 
significa lutar contra a desigualdade, o preconcei-
to, a intolerância e a discriminação. 
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Competências gerais da BNCC
1, 2, 5 e 6

Páginas 30 e 31

Objetivos do capítulo
1.  Problematizar concepções eugênicas de ciência e etnocêntricas no campo epistemológico, desnaturalizar quaisquer 

pretensões de normatizá-las ou naturalizá-las. 
2.  Identificar práticas e ações que valorizem o acolhimento e o respeito aos refugiados e migrantes e à diversi-

dade étnica de modo a incentivar a valorização dos direitos humanos. 
3.  Analisar a organização de territorialidades pelos jogos de poder de Estados pautados por práticas baseadas 

no racismo estrutural e refletir sobre estratégias para combatê-las. 
4.  Compreender as múltiplas causalidades, soluções e interlocuções dos fluxos migratórios humanos.

Temas contemporâneos transversais (TCT):

• Diversidade cultural
• Educação em Direitos Humanos

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC

1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 
nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
cientí�cos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza cientí�ca.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão 
das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

5.  Identi�car e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.

Neste capítulo, serão trabalhadas as competências 1, 2, 5 e 6. A competência 1 será desenvolvida 
ao se analisar a in�uência do Iluminismo no pensamento do racismo antinegro, pela leitura crítica de textos 
dos �lósofos Hume e Hegel na seção Ler texto filosófico (p. 38); e na seção Ponto de vista (p. 39), por 
meio das re�exões sobre a participação do racismo estrutural e institucional na promoção de relações de 
poder e força, o que mantém e reproduz o poder hegemônico em diversos campos (político, epistemológico, 
econômico, etc.) e impede processos de aperfeiçoamento democrático na sociedade. A competência 2 
será desenvolvida pela compreensão de como as práticas xenófobas contra os migrantes e refugiados estão 
vinculadas às práticas (racismo estrutural e institucional) de alguns Estados e são uma forma de desrespeito 
aos direitos humanos. Na seção Pesquisa (p. 47), o estudante analisará as razões dos discursos anti-imigração 
do presidente estadunidense e o poder das leis para de�nir quem pode transitar por certas territorialidades. 
Essa mesma competência é trabalhada na leitura do infográ�co Um mapa dos refugiados no mundo 
(p. 48) ao se analisarem as causas e consequências dos �uxos migratórios de diversos países que têm como 
destino o Brasil. No que se refere à competência 5, as re�exões de Montaigne promovem a desconstrução 
do etnocenterismo e questionam a existência de uma cultura superior. A competência 6 será desenvolvida 
na seção Releitura (p. 50) ao questionar a ética no encontro de culturas e civilizações �gurado pelos refu-
giados e “precariados”. No texto da seção, Zygmunt Bauman re�ete sobre os medos sociais contemporâneos 
causados pela xenofobia. 
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O objetivo desta seção é refl etir sobre o outro, o refugiado, com um enfoque 

diferente daquele trazido pelas fotos de abertura do capítulo. Busca-se nela elaborar 
um olhar que o humanize, ou seja, observar o outro sem descontextualizá-lo de 
suas histórias e de sua cultura, muito menos apagar os percursos que esse “outro” 
percorreu para chegar onde está. Desse modo, é possível vê-lo em sua integridade e 
complexidade, sem estereotipá-lo ou julgá-lo por valores alheios ao dele, e inseri-lo 
numa relação recíproca de trocas de experiências. As defi nições de “outro” variam: 
ele pode ser o estrangeiro, o migrante, o refugiado, mas, seja quem for, é uma pessoa. 

A primeira imagem da narrativa é um exemplo do encontro com os migrantes ou 
refugiados pela perspectiva do acolhimento, de uma receptividade com dignidade, 
ao oferecer oportunidades a eles e assegurar o direito à diferença por meio do 
respeito a suas individualidades. Ações como as de instituições, fundações, ONGs 
e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) instigam 
refl exões sobre a importância de inserir essas pessoas no mercado de trabalho e 
na sociedade que as acolhe. O diretor da LATAM-Brasília opina não apenas sobre 
o ganho social, mas refl ete sobre a melhoria de competitividade para uma empresa 
que contrata pessoas de outros países. Esse pensamento vai além da esfera empre-
sarial e seria apropriado para pensar a democracia de um país cuja base seja uma 
sociedade plural. O acolhimento ao migrante ou refugiado contribui nesse sentido. 

A refl exão sobre alteridade evita que o outro vire um pensamento representa-
cional, ou seja, que o outro vire o “outro” de alguém. Um ser alheio de si mesmo, 
representado por ideias que não sejam as suas próprias. Negar a palavra ao outro é 
uma maneira de desumanizá-lo. Para evitar isso, é concedido o direito de voz a esses 
refugiados ou migrantes na reportagem. Eles dizem o que desejam e pensam, sua 
humanidade aparece em suas palavras e singularizam-se ao narrarem a si mesmos. 
É nessas narrativas que são expostos os sonhos, como cursar uma faculdade, ser 
professor, trabalhar com dignidade e ser visto como pessoa e não como um inimigo. 

Sugere-se, depois da leitura, um exercício de alteridade. Refl ita com os alunos 
sobre quais seriam os pontos em comum entre eles e os refugiados e migrantes. 

A atividade propõe o levantamento de hipóteses sobre os motivos da vinda 
dos migrantes para o Brasil, conforme se defi ne na EM13CHS103, tendo em vista 
uma questão social e cultural.

A EM13CHS502 será mobilizada na análise da reportagem sobre entrega de 
diplomas de qualifi cação profi ssional aos migrantes e refugiados. Os estudantes 
avaliarão as atividades de instituições que valorizam os princípios dos direitos 
humanos, observando ações acolhedoras e solidárias, que são exemplos positivos 
de respeito às diferenças e às liberdades individuais.
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1. O texto nos mostra uma iniciativa importante com respeito a migrantes 

provenientes de diversos países. Analisando a procedência desses migran-
tes, isto é, o país de onde vieram, é possível elaborar hipóteses sobre os 
motivos pelos quais decidiram se instalar no Brasil? Quais são elas?
Os motivos são diversos, mas alguns deles são instabilidade e crise econômica e das instituições 
políticas, guerra, miséria extrema, desastres naturais e desrespeito aos direitos humanos e aos 
princípios democráticos. Outro elemento para refletir sobre as causas dos deslocamentos huma-
nos seria a herança colonial e os problemas que ela acarreta. Esses países foram colônias e, além 
de serem expropriados de suas riquezas, foram submetidos à visão eurocêntrica. Ressalte-se que 
esses fatores estão interligados, de modo que é complexo pensar sobre eles. 

2. O Ciclo de Ofi cinas de Criatividade, promovido pelo Instituto Migrações 
e Direitos Humanos/Irmãs Scalabrinianas (IMDH) e Centro de Interação 
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 �  Estudantes, professores e parceiros posam para foto após entrega dos diplomas. Brasília, 2019.
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Refugiado, como veremos, é uma pessoa que sai do seu país de origem, porque corre risco de vida, e se instala 

em outro país, ao qual solicita proteção. O artigo abaixo, publicado pela ACNUR, a Agência das Nações Unidas 
para Refugiados, narra um episódio na vida de refugiados e migrantes que vieram para o Brasil. Após ler o texto, 
reúna-se com os colegas para responder às questões apresentadas no Roteiro de trabalho.

Terceira turma de jovens refugiados e migrantes recebe certificado  
de capacitação para os programas jovem aprendiz e estágio

Concluída a terceira turma, já são 27 jovens formados e preparados para o mercado de trabalho.

Na última sexta-feira (07), em Brasília, aconteceu a conclusão do terceiro ciclo de Oficinas de Criatividade para 
jovens refugiados e migrantes, promovido pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos/Irmãs Scalabrinianas (IMDH) 
e Centro de Interação Empresa-Escola (CIEE), com apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e Fundação 
AVINA. A cerimônia contou com a participação dos jovens, organizações promotoras, pais e responsáveis, represen-
tante de empresa contratante e convidados.

A capacitação visa à inserção de jovens refugiados e migrantes no mercado de trabalho através dos programas 
de Estágio e de Jovem Aprendiz. Esta última turma foi composta por dezesseis jovens entre 14 e 24 anos, de oito 
nacionalidades: venezuelanos, haitianos, congoleses, togoleses, ganeses, sírios e angolanos.

O angolano Adelino Bambi se sente esperançoso com as oportunidades que surgirão após a formação nas ofi-
cinas. Para ele, que chegou ao Brasil há dois anos e teve que retomar os estudos secundários no EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), a oportunidade de trabalhar representa tanto uma fonte de remuneração quanto de aprendizados 
que impactarão seu futuro. “Para mim, as oficinas ampliam as oportunidades de trabalho, pois me ensinaram manei-
ras de me portar e me apresentar que são distintas de Angola, mas também me ajudaram a pensar em novas formas 
de organizar meu futuro daqui para a frente, e isso é muito importante para a gente que chega de outro país”, diz.

[...]
Um dos representantes da companhia aérea LATAM-Brasília, presente no encerramento da 3° edição da oficina, 

considera que a inserção de jovens migrantes na empresa aprimora o atendimento aos clientes e o desenvolvimento 
da empresa. “A diversidade dentro da nossa companhia é nosso propósito e um grande diferencial competitivo. Mui-
tas vezes, pensamos que ao trazer um migrante ou refugiado para trabalhar com a empresa estamos fazendo somente 
um papel social, mas não, trazer uma pessoa com a cultura, com ideias e idiomas diferentes é de extrema riqueza para 
que a companhia tenha a sustentabilidade em seu negócio”, comenta.
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Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS502) 

Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais. 
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Depoimentos dos formandos!

Sebastien Hyppolite, de 18 anos, veio do Haiti e chegou ao Brasil há quatro 
anos. “Quando cheguei, fui bem recebido pelos brasileiros. Mas tive muita di-
ficuldade de aprender português. Depois me acostumei com a língua e agora, 
depois de terminar o Ensino Médio aqui, vou entrar para a faculdade. Quero 
fazer arquitetura ou pedagogia, para ser professor de matemática”.

O haitiano se mostra muito agradecido com o curso. “Recebi orientação 
para ser um profissional melhor, aprendi vários conteúdos sobre o mercado de 
trabalho. Valeu muito a pena fazer o curso. Aprendi sobre postura no trabalho, 
como montar um currículo bom, trabalhar em equipe. Agora quero achar um 
bom emprego e pensar no meu futuro”, diz ele.

Seu colega e compatriota Yvenson Valentin, de 18 anos, está no Brasil há 
cinco anos e está estudando análise de desenvolvimento de sistemas. “Foi muito 
bom receber o diploma, me sinto muito feliz. Aprendi muitas coisas que eu não 
aprendi na escola. O certificado é importante para entrar no mercado de traba-
lho. Eu quero ficar no Brasil e ter um futuro aqui”.

Outro formando da terceira turma foi o congolês Ominamure Doe, de 40 
anos, [que] já não se inclui no “jovem aprendiz”, mas sim como estagiário. 
“Cheguei aqui em 2014 e fui trabalhar como técnico de ar-condicionado. Agora 
estou na Universidade de Brasília, fazendo o 1º semestre de faculdade de Letras. 
Essa oficina é muito importante, porque eu quero trabalhar e estudar ao mesmo 
tempo, e como estagiário, isso é possível. Esse certificado do CIEE é muito impor-
tante porque ele me dá mais chance no mercado de trabalho”.

UNHCR-ACNUR. Terceira turma de jovens refugiados e migrantes recebe certificado de capacitação para os programas jovem aprendiz e estágio.
Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2019/06/14/terceira-turma-de-jovens-refugiados-e-migrantes-recebe-certificado-de- 

capacitacao-para-os-programas-jovem-aprendiz-e-estagio/. Acesso em: 2 jun. 2020. 
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1. O texto nos mostra uma iniciativa importante com respeito a migrantes provenientes de diversos países. 
Analisando a procedência desses migrantes, isto é, o país de onde vieram, é possível elaborar hipóteses 
sobre os motivos pelos quais decidiram se instalar Brasil? Quais são elas?

2. O Ciclo de Oficinas de Criatividade, promovido pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos/Irmãs Sca-
labrinianas (IMDH) e pelo Centro de Interação Empresa-Escola (CIEE), pode ser encarado como uma boa 
iniciativa de acolhimento de migrantes e refugiados? Por quê?

3. Imaginem como seria receber imigrantes ou refugiados na comunidade onde vocês vivem. Que ações po-
deriam ser propostas para acolhê-los e integrá-los à comunidade?  
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 �  Sebastien Hyppolite diz que está há 
tanto tempo no Brasil que está se 
esquecendo da língua francesa, a 
segunda língua oficial do Haiti.  
Brasília, 2019.

����������������������
Para refletirmos sobre como nos estabelecemos no território brasileiro e nos 

relacionamos com quem se instala aqui, precisamos entender como nos portamos 
diante de estrangeiros e suas diferentes culturas, pois corremos o risco de enxergar 
o outro com medo ou insegurança e, assim, desencadear reações preconceituosas e 
violentas, como a xenofobia e o racismo. É necessário desenvolver um olhar mais 
atento e pensar sobre nossa relação com o outro para, dessa maneira, combater 
essas reações negativas. Diante de um migrante que precisa sair de seu lugar de 
origem ou que, simplesmente, deseja viver e morar em outro país, observamos duas 
posições opostas: há aqueles que reconhecem o direito à liberdade de deslocamen-
to para todos os indivíduos e aqueles que defendem o direito de limitar a entrada 
de estrangeiros por meio de um sistema de regras.

Para obtermos uma visão mais ampla, vamos observar como a forma de lidar 
com o estrangeiro era pensada em tempos mais remotos. Começaremos com o diá-
logo Político, de Platão, filósofo grego antigo. Nesse diálogo, há um personagem 
nomeado “Estrangeiro de Eleia”. Eleia era o nome grego antigo de uma cidade 
situada no sul da Itália. Porém, o fundamental aqui é que a palavra em grego antigo 
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Empresa-Escola (CIEE), pode ser encarado como uma boa iniciativa de acolhimento de migrantes e refugia-
dos? Por quê?
Ações como essa são boas iniciativas, porque o acolhimento aos imigrantes e refugiados é feito de forma a respeitá-los e tratá-los com 
dignidade, valorizando as diferenças culturais. 

3. Imaginem como seria receber imigrantes ou refugiados na comunidade onde vocês vivem. Que ações po-
deriam ser propostas para acolhê-los e integrá-los à comunidade?
A ONG Migraflix promove empreendedorismo cultural entre os migrantes e brasileiros (https://www.migraflix.com.br/); a Abraço Cultural 
emprega migrantes para dar aulas de idiomas e promover trocas culturais (http://www.abracocultural.com.br/); a Missão Paz atende 
diversas demandas sociais dos migrantes, como jurídica, laboral etc.(http://www.missaonspaz.org); a Compassiva atende crianças e 
mulheres refugiadas em situação de vulnerabilidade social (http://compassiva.org.br/quem-somos/). Instituições governamentais que 
promovem ou participam de ações de integração e acolhimento: as unidades da PAAHM (Posto Avançado de Atendimento Humanizado 
ao Migrante) estão situadas em locais de entrada e saída do país e prestam atendimento a pessoas em situação de refúgio, deportadas,  
não admitidas, sobreviventes de tráfico humano e outras necessidades dos migrantes; e o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) formula 
políticas nacionais de migração, principalmente no âmbito laboral. 
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O objetivo desta seção é refl etir sobre as possíveis origens históricas de posturas negativas em relação aos estran-

geiros. Duas delas em particular: racismo e xenofobia. Os textos estudados indicam que, em tempos remotos, o olhar 
preconceituoso para o estrangeiro já existia, como se constata no diálogo platônico 
Político. Proveniente da cidade de Eleia, o estrangeiro interpela Sócrates se seria normal 
a forma como ele, o de fora, e os outros povos eram vistos pelos gregos. Mesmo que 
partilhasse determinados valores com os gregos, ainda assim não era considerado um 
semelhante, pois a semelhança só existia entre os que eram da mesma pólis. Os seres 
humanos de outras origens territoriais seriam sempre os de fora, bárbaros. Note-se 
que a raiz desta palavra reporta-se a um ser que balbucia e se expressa de forma 
incompreensível. No diálogo platônico, o estrangeiro questiona a divisão entre gregos 
e não gregos, pois estes, conhecidos como bárbaros, são reduzidos a essa caracteri-
zação, de modo que fi cam restritas e empobrecidas as diferenças entre os diversos 
povos. Assim, os estrangeiros eram concebidos pelos gregos como  “estrangeiros” 
aos gregos e não povos com suas singularidades. 

Esse modo de julgar os estrangeiros ou outras culturas a partir de si também 
infl uenciou os romanos, mas com outra particularidade: a lei e a educação se-
riam os pilares desse julgamento. Segundo Jean-François Mattéi, com base nas 
refl exões do pensador Cícero, o modelo de organização político-social romano 
era considerado superior ao dos demais povos e culturas. Os bárbaros estariam, assim, num estágio de desenvolvi-
mento “civilizatório” inferior ao dos romanos, pois eram selvagens e incultos. Ideia que, em sua base, fundamenta 
o etnocentrismo europeu que arroga se concebe como modelo civilizatório para as outras sociedades, modelo esse 
assentado sobre uma suposta superioridade racial. 

Depois da leitura, sugere-se que o professor questione os alunos se eles conhecem o personagem a quem o 
estrangeiro de Eleia se dirige. É interessante também destacar o trecho em que Jean-François se refere a Cícero. 
Desse modo, o professor pode refl etir com os estudantes porque as fi guras de dois fi lósofos aparecem no texto. 

Página 35
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1. Com base no que você viu até agora, refl ita sobre as noções de bárbaro e civilizado, fazendo uma crítica so-
bre essas duas ideias. Por exemplo: Você vê aspectos negativos ou positivos nessas noções? Quais seriam eles?
Resposta pessoal. As raízes históricas dessas duas ideias se encontram no preconceito contra outros povos ou grupos sociais, baseado na ideia de 
que existiriam os que possuem cultura, regras, leis e educação “civilizadas”, enquanto os outros seriam selvagens, inferiores, os “bárbaros”. Para 
refletir sobre isso, vale lembrar a origem do termo bárbaro: ele nasce de uma onomatopeia que os gregos utilizavam para definir os não gregos 
como incapazes de articular a fala. Não há aspectos positivos, porque esses termos são a origem de atitudes etnocêntricas. 

2. Releia a última fala do Estrangeiro, presente no trecho do diálogo Político de Platão. Você concorda 
com o que o Estrangeiro defende? Por quê?

Resposta pessoal. O Estrangeiro defende que cada povo deve ser compreendido em suas particularidades e não numa única definição di-
cotômica da realidade, que inferioriza os não gregos, devido à origem e ao significado da palavra “bárbaro”. Essa visão não se sustenta ao 
analisar a defesa do estrangeiro, pois se nota nela articulação, clareza e encadeamento de ideias que em nada se assemelha a um balbucio. 

3. Pense em alguns exemplos de xenofobia nos dias de hoje.
Resposta pessoal. Podem ser citados como exemplo: as leis anti-imigração propostas por alguns governos; as barreiras físicas construídas para 
impedir estrangeiros de se deslocarem nas fronteiras entre países (como nas fotos apresentadas no início do capítulo); discursos de políticos de 
ultradireita culpando os estrangeiros das taxas de desemprego, de crimes ou mesmo de serem portadores de doenças; passeatas neonazistas; 
piadas que desqualificam pessoas de outras origens (nordestinos, portugueses, por exemplo). 
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Depoimentos dos formandos!

Sebastien Hyppolite, de 18 anos, veio do Haiti e chegou ao Brasil há quatro 
anos. “Quando cheguei, fui bem recebido pelos brasileiros. Mas tive muita di-
ficuldade de aprender português. Depois me acostumei com a língua e agora, 
depois de terminar o Ensino Médio aqui, vou entrar para a faculdade. Quero 
fazer arquitetura ou pedagogia, para ser professor de matemática”.

O haitiano se mostra muito agradecido com o curso. “Recebi orientação 
para ser um profissional melhor, aprendi vários conteúdos sobre o mercado de 
trabalho. Valeu muito a pena fazer o curso. Aprendi sobre postura no trabalho, 
como montar um currículo bom, trabalhar em equipe. Agora quero achar um 
bom emprego e pensar no meu futuro”, diz ele.

Seu colega e compatriota Yvenson Valentin, de 18 anos, está no Brasil há 
cinco anos e está estudando análise de desenvolvimento de sistemas. “Foi muito 
bom receber o diploma, me sinto muito feliz. Aprendi muitas coisas que eu não 
aprendi na escola. O certificado é importante para entrar no mercado de traba-
lho. Eu quero ficar no Brasil e ter um futuro aqui”.

Outro formando da terceira turma foi o congolês Ominamure Doe, de 40 
anos, [que] já não se inclui no “jovem aprendiz”, mas sim como estagiário. 
“Cheguei aqui em 2014 e fui trabalhar como técnico de ar-condicionado. Agora 
estou na Universidade de Brasília, fazendo o 1º semestre de faculdade de Letras. 
Essa oficina é muito importante, porque eu quero trabalhar e estudar ao mesmo 
tempo, e como estagiário, isso é possível. Esse certificado do CIEE é muito impor-
tante porque ele me dá mais chance no mercado de trabalho”.

UNHCR-ACNUR. Terceira turma de jovens refugiados e migrantes recebe certificado de capacitação para os programas jovem aprendiz e estágio.
Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2019/06/14/terceira-turma-de-jovens-refugiados-e-migrantes-recebe-certificado-de- 

capacitacao-para-os-programas-jovem-aprendiz-e-estagio/. Acesso em: 2 jun. 2020. 
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1. O texto nos mostra uma iniciativa importante com respeito a migrantes provenientes de diversos países. 
Analisando a procedência desses migrantes, isto é, o país de onde vieram, é possível elaborar hipóteses 
sobre os motivos pelos quais decidiram se instalar Brasil? Quais são elas?

2. O Ciclo de Oficinas de Criatividade, promovido pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos/Irmãs Sca-
labrinianas (IMDH) e pelo Centro de Interação Empresa-Escola (CIEE), pode ser encarado como uma boa 
iniciativa de acolhimento de migrantes e refugiados? Por quê?

3. Imaginem como seria receber imigrantes ou refugiados na comunidade onde vocês vivem. Que ações po-
deriam ser propostas para acolhê-los e integrá-los à comunidade?  
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 �  Sebastien Hyppolite diz que está há 
tanto tempo no Brasil que está se 
esquecendo da língua francesa, a 
segunda língua oficial do Haiti.  
Brasília, 2019.
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Para refletirmos sobre como nos estabelecemos no território brasileiro e nos 

relacionamos com quem se instala aqui, precisamos entender como nos portamos 
diante de estrangeiros e suas diferentes culturas, pois corremos o risco de enxergar 
o outro com medo ou insegurança e, assim, desencadear reações preconceituosas e 
violentas, como a xenofobia e o racismo. É necessário desenvolver um olhar mais 
atento e pensar sobre nossa relação com o outro para, dessa maneira, combater 
essas reações negativas. Diante de um migrante que precisa sair de seu lugar de 
origem ou que, simplesmente, deseja viver e morar em outro país, observamos duas 
posições opostas: há aqueles que reconhecem o direito à liberdade de deslocamen-
to para todos os indivíduos e aqueles que defendem o direito de limitar a entrada 
de estrangeiros por meio de um sistema de regras.

Para obtermos uma visão mais ampla, vamos observar como a forma de lidar 
com o estrangeiro era pensada em tempos mais remotos. Começaremos com o diá-
logo Político, de Platão, filósofo grego antigo. Nesse diálogo, há um personagem 
nomeado “Estrangeiro de Eleia”. Eleia era o nome grego antigo de uma cidade 
situada no sul da Itália. Porém, o fundamental aqui é que a palavra em grego antigo 
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Este texto pretende abordar noções que estão interligadas ao etnocentrismo. A 

postura etnocêntrica impõe como referência única e central os valores de uma etnia ou 
sociedade, sejam eles culturais, políticos ou econômicos, para julgar outras culturas e 
sociedades. Essa postura desconsidera as peculiaridades históricas, sociais, individuais 
e culturais das outras culturas. Para aqueles com esse tipo de posicionamento, o único 
ponto de vista válido e que merece consideração é o seu próprio. 

O etnocentrismo desdobra-se ainda em dois outros problemas: o racismo – 
discriminação de seres humanos com base em percepções sociais pautadas em 
diferenças biológicas entre os povos – e a xenofobia, ou seja, a aversão e o ódio 
ao estrangeiro, que é tido como alguém indesejado, inferior. Sem direito de se 
deslocar para outros territórios, sejam quais forem os motivos, sua chegada é, em 
geral, fruto de repulsa. Essa desqualifi cação étnica, racial ou xenófoba resulta em 
graves violações aos direitos humanos, pois suas violências apartam, humilham e 
criam categorias humanas estanques baseadas em preconceitos.

Como uma possibilidade de desdobramento, sugere-se que, após a leitura da 
subseção, o professor assista com os alunos ao vídeo “Ninguém nasce racista” (dis-
ponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qmYucZKoxQA; acesso em 5 set. 2020) e, a partir dele, explore as 
consequências emocionais de quem sofre racismo. Debata sobre como a internet pode ser um meio para a difusão 
do preconceito e sobre formas de combater o racismo.

Nesta subseção, serão estudados aspectos ligados ao racismo estrutural pensados pelo fi lósofo Silvio Almeida. 
O conceito de raça é pensado por seu aspecto histórico. No início, ele estava atrelado à classifi cação de plantas e 
animais, posteriormente, em meados do século XVI, foi utilizado para classifi car seres humanos. Essa classifi cação 
estava atrelada a contextos históricos e a confl itos de poder, onde grupos humanos estabeleciam defi nições sobre 
outros grupos. As classifi cações raciais desconsideram as singularidades culturais históricas do grupo classifi cado. 
Isso faz parte da lógica de sua constituição. 

Silvio Almeida considera que o racismo é um elemento estrutural da economia 
e da política das sociedades modernas e contemporâneas. A inserção e a elabo-
ração de concepções raciais como parte dessa estrutura estão ligadas à passagem 
do polo dicotômico civilização/selvagem para civilização/primitivo. Essa distinção 
dicotômica fundou a moderna noção de homem e foi alicerçada pelo movimento 
fi losófi co conhecido como Iluminismo, cujo objetivo era levar a razão a todos os 
campos de conhecimento, a fi m de universalizá-la como meio de emancipação. 

Esse movimento culminou com a Revolução Francesa, cujo lema era igualdade, liber-
dade e fraternidade. Porém, o avanço da economia liberal e do colonialismo transformou 
os princípios iluministas europeus em um ideário de “raça” superior em relação às suas 
colônias. O colonialismo tinha como objetivo subjugar violentamente os povos invadidos 
e expropriar suas riquezas. Tentava-se escamotear esses propósitos violentos alegando 
que os motivos reais eram de ordem civilizatória, ou seja, instruir os povos primitivos por 
meio dos ideais iluministas. O etnocentrismo colonial ou contemporâneo, para justifi car 
seu domínio, apoia-se em ordens políticas e econômicas estruturadas no racismo.

Sugere-se que, antes da leitura, o professor faça um levantamento com os 
estudantes das hipóteses da origem das discriminações raciais e se as instituições 
do estado teriam práticas racistas.

Essa atividade busca desenvolver a habilidade EM13CHS102 ao propor a iden-
tifi cação, analise e discussões acerca das matrizes conceituais de etnocentrismo e 
racismo avaliando criticamente seu signifi cado histórico. Promove o levantamento 
de hipóteses sobre o racismo estrutural e a elaboração de argumentos o que 
contribuem para o desenvolvimento da habilidade EM13CHS103. Ao refl etir e 
propor ações que busquem combater atitudes preconceituosas, os estudantes são 
estimulados a desnaturalizar as formas de desigualdade, preconceito, intolerância 
e discriminação, o que vai ao encontro da habilidade EM13CHS502.
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Forme um círculo com os estudantes após assistir ao vídeo e pergunte:
1. O que mais lhes chamou a atenção? Por quê?

Resposta pessoal. É possível destacar os dados históricos sobre o fim da escravidão, como: um 
milhão e meio de ex-escravos sofreram segregação social e não havia leis ou políticas públicas para 

Habilidade (EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histórico e 
comparando-as a narrativas que con-
templem outros agentes e discursos.

Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS502)
Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconceito, 
intolerância e discriminação, e identi-
ficar ações que promovam os Direitos 
Humanos, a solidariedade e o respeito 
às diferenças e às liberdades individuais.
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Por outro ,  havia nações   chamadas de bárbaras  e menosprezadas  pelo simples fato 
de não apresentarem  comunhão de valores com os gregos.

Segundo o pesquisador Jean-François Mattéi, em sua obra A barbárie interior, os 
romanos foram os responsáveis por  essa conduta de opor a civilização que estavam 
construindo àquela associada aos ditos povos bárbaros , avaliando-os como inferiores. 
De acordo com Mattéi, utilizando o pensamento de Cícero, os romanos identificaram 
sua humanitas, ou civilização, como 

esse progresso da excelência, que consiste em tirar do homem o que ele tem de 
melhor por meio da razão e da lei, portanto, por meio da educação e da política, é a 
pedra de toque da civilização, lá onde o desinteresse pela excelência, até mesmo sua 
derrisão ou negação, é sinal claro da barbárie.

MATTÉI, Jean-François. A barbárie interior, ensaio sobre o i-mundo moderno. 
 São Paulo: Editora da Unesp, 2002, p. 118. 

 Desse modo, os romanos teriam classificado os povos bárbaros não apenas 
como estrangeiros que não cultivavam os mesmos valores, mas também como 
oriundos de nações que não possuíam a excelência  que, segun-
do eles acreditavam, caracterizava civilização romana, construí-
da  por meio da razão e da lei –  é importante notar esses dois 
elementos, que revelam a influência da cultura grega nessa ci-
vilização.  Em relação a essa definição de bárbaro, Mattéi afirma 
que a civilização não é natural, mas uma conquista do espírito, 
enquanto a natureza é selvagem e bruta. E conclui dizendo 
que foi Cícero quem lançou as bases dessa divisão  entre uma 
nação civilizada e superior e as nações selvagens e inferiores. 
Essa perspectiva  seria desenvolvida como um modelo de pen-
samento europeu, que perdura até os dias de hoje.

 Vemos atualmente, no entanto, uma mudança relativa  sobre 
os estrangeiros. Não se trata mais do conceito de  bárbaro  ou 
de  selvagem , mas de uma visão na qual nações são encaradas 
como inferiores em termos culturais, sociais e de conhecimento. 
Esse posicionamento, propiciado pelo etnocentrismo, cria uma 
diferença artificial entre humanos e, mais do que isso, dá origem 
ao racismo.
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Uma palavra de nossos dias pode ajudar a entender essa posição descrita pelo 

estrangeiro de Eleia: etnocentrismo, que significa  considerar a própria etnia, ou 
cultura,  mais importante ou superior às demais.

O etnocentrismo é muito perigoso, pois  pode desencadear dois outros graves 
problemas : o racismo e a xenofobia. O racismo é o preconceito com base nas carac-
terísticas físicas de uma pessoa e que se apoia no conceito de raça – a divisão dos 
grupos humanos segundo suas diferenças físicas. Desse modo, o racismo consiste 
em discriminar, segregar, humilhar e menosprezar pessoas por conta da  cor  da pele, 
por exemplo. Já a xenofobia é o preconceito contra estrangeiros. Essa palavra é for-
mada por dois termos gregos : xenos  (estrangeiro ou estranho)  e phóbos (medo). Ao 
associarmos as duas palavras gregas,  obtemos o sentido de “medo do diferente” ou 
“medo do estrangeiro”. No Dicionário Houaiss, xenofobia apresenta como significa-
dos desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio em que se vive.

É importante refletirmos sobre as graves consequências do etnocentrismo, uma vez 
que as situações de xenofobia e racismo violam os direitos humanos, desvalorizam as di-
ferentes culturas e colocam em risco a pessoa humana,  pois são uma forma de violência.

A fim de embasar o entendimento desses conceitos, vamos aprofundar as ques-
tões relacionadas  ao racismo. No livro Racismo estrutural, Silvio Almeida trata de 
diversos aspectos relacionados  ao assunto, concentrando-se principalmente  no cha-
mado racismo estrutural.  Recorreremos, portanto, a alguns trechos desse livro 
para esclarecer dois conceitos fundamentais: o de raça e o de racismo. Segundo 
Silvio Almeida:
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1.  Com base no que você viu até agora, 
 refl ita sobre as noções de bárbaro e 
civilizado , fazendo uma crítica sobre 
essas duas ideias. Por exemplo : Você 
vê aspectos negativos ou positivos 
nessas noções? Quais seriam eles?

2. Releia a última fala do Estrangeiro, 
presente no trecho do diálogo Político
de Platão. Você concorda com a ideia 
que o Estrangeiro defende? Por quê?

3.  Pense em alguns exemplos de xeno-
fobia nos dias de hoje.

derrisão:
deboche, gozação, 
desprezo.
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inseri-los socialmente. Ainda pode-se comentar sobre: a herança histórica da escravidão, ou seja, o que da mentalidade escravocrata perdura 
atualmente na sociedade; o conceito de racismo apresentado; a noção de eurocentrismo; a noção de desigualdade racial; as falas pejorativas 
sobre os negros; a questão de políticas públicas, como as cotas raciais; a naturalização da ausência de negros nos espaços políticos.

2. O que vocês pensam sobre o racismo existir como um problema estrutural e não apenas como uma prática 
individual?
Resposta pessoal. É importante elaborar com os estudantes a noção de estrutura. Pode-se usar um dicionário para ajudar nessa definição. 
Depois, pode-se vinculá-la à noção de racismo estrutural e à ligação das estruturas sociais ao racismo. No vídeo, a apresentadora dá 
diversos exemplos. 

3. Quais são as principais consequências da frase de Angela Davis? Debata com o professor e os colegas. 
O racismo exige posturas políticas de enfrentamento, pois trata-se de uma questão estrutural e, para mudar essa estrutura, é necessário 
um esforço comum de combate às práticas de discriminação racial.

4. Redija um relatório com os principais pontos discutidos no debate. 

Peça aos estudantes que, ao fim do relatório, comentem suas impressões sobre o vídeo e se ele esclareceu a noção de racismo estrutural. 

Página 37
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O vídeo tem curta duração e uma linguagem acessível aos estudantes, por 

isso, pode trazer inúmeras informações e refl exões para incentivar um debate 
entre os estudantes. Também seria oportuno solicitar que a turma assista o vídeo 
fora da sala de aula e traga uma refl exão escrita sobre o tema, permitindo um 
aprofundamento do tema do racismo estrutural no país.

Página 38
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O objetivo da seção é compreender como os princípios iluministas refl etem o ideário etnocêntrico da divisão 

entre civilizados e selvagens. Hume, defensor do empirismo, e Hegel, com o idealismo dialético, defendem que o 
conhecimento racional é o motivo pelo qual as populações não europeias eram vistas como selvagens, obtusas e 
desprovidas da capacidade de elaborar intelecções racionais. O etnocentrismo, baseado no racismo dos fi lósofos 
europeus, é objeto de controvérsia quando refl etido por fi lósofos contemporâneos. O professor pode, por exemplo, 
conhecer autores que questionam o posicionamento acima e enriquecer a leitura 
em sala. Através de suas pesquisas baseadas na fi losofi a africana, afrodiaspórica, 
e em pensadores não hegemônicos, Renato Nogueira, fi lósofo brasileiro, descons-
trói o caráter universal da razão iluminista. Para esse pensador, ela é localizada 
historicamente e envolve jogos de poder geopolíticos que criaram lugares epistê-
micos hierarquizados. A fi lósofa Sueli Carneiro também questiona o conhecimento 
universal resultante do pensamento iluminista. Ela e Renato Nogueira refl etem 
sobre a noção de epistemicídio, que seria a tentativa dos detentores de saberes 
hegemônicos de subalternizar, eliminar ou apagar outras formas de epistemo-
logias, principalmente as oriundas dos povos dominados pelos europeus. Para 
tanto, há o desmerecimento dos conhecimentos desses povos, acompanhado da 
desumanização daqueles que os produzem e de uma categorização que vê com 
desvalorização, inferiorização e como selvageria tudo o que for não europeu, tal 
como Hume e Hegel fi zeram em relação aos negros. 

Sugere-se que, antes da leitura do texto, o professor apresente a clássica de-
fi nição de fi losofi a como amor à sabedoria e, depois da leitura, questione se as 
refl exões dos pensadores europeus seriam exemplos de amor ao saber. 

A habilidade EM13CHS102 será trabalhada com a análise dos textos de Hume 
e Hegel. Os estudantes identifi carão informações sobre como o etnocentrismo 
europeu estava estruturado no campo de produção fi losófi ca no contexto do 
Iluminismo. A habilidade EM13CHS503 será mobilizada por meio da identifi cação 
do conteúdo racista dos textos de Hume e Hegel, identifi cação que visa refl etir 
se as produções contemporâneas também trazem visões preconceituosas e, se 
sim, como combatê-las. 

Habilidade (EM13CHS102)

Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geo-
gráficas, políticas, econômicas, 
sociais, ambientais e culturais de 
matrizes conceituais (etnocentrismo, 
racismo, evolução, modernidade, 
cooperativismo/desenvolvimento 
etc.), avaliando criticamente seu sig-
nificado histórico e comparando-as 
a narrativas que contemplem outros 
agentes e discursos.

Habilidade (EM13CHS503) 
Identificar diversas formas de violên-
cia (física, simbólica, psicológica etc.), 
suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos. 

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C

!"!"#!#$#$"%&$'#()(*&+,%!-#!#&!."*(+/$-

seres humanos. Como lembra Silvio Almeida, o colo-
nialismo constituiu-se como  dominação e violência. 
Um dos exemplos utilizados por ele,  fundamentado no  
trabalho do filósofo camaronês Achille Mbembe, é a 
Revolução Haitiana, por meio da qual o povo negro 
haitiano exigia para si o mesmo respeito aos princí-
pios de liberdade, igualdade e fraternidade,  já que se 
encontrava  sob colonização francesa. Desse modo,  a 
distinção europeia entre civilizado e selvagem, ou en-
tre civilizado e primitivo,  remete-nos ao etnocentrismo 
e, por outro lado, permite compreender,  junto com 
o conceito de raça, aquilo que dissemos ser uma das 
consequências do etnocentrismo: o racismo.

 Com base nesses elementos  – o conceito de raça, 
a distinção entre civilizado e selvagem e a natureza do 
colonialismo  –, Silvio Almeida salienta mais alguns as-
pectos. Em primeiro lugar,  ele  lembra   que a cientista 
política estadunidense Ellen Wood identifica o racismo 
moderno com o colonialismo,  em razão de este ser 
uma concepção sistemática de inferioridade inerente e 
natural, desenvolvida durante o final do século XVII e  
o início do século XVIII,  posteriormente reforçada por 
teorias biológicas de raça, de cunho  pseudocientífico. 
Essa concepção se manteve presente mesmo após o fim 
da escravidão,  evidenciando que o racismo ainda está 
presente nas sociedades contemporâneas. Desse modo, 
dado  seu contexto histórico, o conceito de raça contém 
dois elementos centrais : em primeiro lugar,  compreen-
de-se raça como uma característica biológica, na 
qual a identidade racial está relacionada a características 
físicas.  Em segundo lugar, ela é entendida como uma 
característica étnico-cultural, que se refere à origem 
de um povo ou de sua identidade religiosa, linguística 
ou cultural.  Assim, podemos  entender  agora o que  são 
 racismo,  preconceito racial  e  discriminação racial. Nas 
palavras de Silvio Almeida:

Podemos dizer que o racismo é uma forma siste-
mática de discriminação que tem a raça como fun-
damento, e que se manifesta por meio de práticas 
conscientes ou inconscientes que culminam em des-

vantagens ou privilégios para indivíduos, a depen-
der do grupo racial ao qual pertençam.

[...] O preconceito racial é o juízo baseado em 
estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a 
um determinado grupo racializado, e que pode ou 
não resultar em práticas discriminatórias. Considerar 
negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou 
orientais “naturalmente” preparados para as ciên-
cias exatas são exemplos de preconceitos.

A discriminação racial, por sua vez, é a atribui-
ção de tratamento diferenciado a membros de gru-
pos racialmente identificados. Portanto, a discrimi-
nação tem como requisito fundamental o poder, ou 
seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem o 
qual não é possível atribuir vantagens ou desvanta-
gens por conta da raça.

ALMEI DA,  op. cit., p. 24-25.

Vamos compreender melhor essas definições? Para 
isso,  começaremos com o último conceito : discriminação 
racial. De acordo com o texto, a discriminação está inti-
mamente relacionada com o poder ou o uso da força
por uma pessoa ou um grupo social. É pelo poder que 
um grupo social atribui vantagens para si e desvantagens 
para outros , o que  determina um tratamento diferente 
para cada um desses grupos. Mas , além de estar envolvi-
da com o poder de um grupo social, a discriminação racial 
  tem relação com o preconceito social, entendido como 
uma postura que atribui a uma pessoa ou a um grupo  fal-
sas generalizações, padrões  preconcebidos e socialmente 
constituídos, determinando um julgamento ou  uma clas-
sificação arbitrária. Os exemplos presentes no texto nos 
indicam  quanto os preconceitos determinam padrões 
falsos. A discriminação e o preconceito raciais  definem, 
portanto, o racismo: uma postura constante e sistemá-
tica de  discriminação de pessoas e grupos sociais  com 
base em falsos padrões  preestabelecidos. Isso significa, 
como diz Silvio Almeida, atribuir vantagens a um grupo 
poderoso e desvantagens àqueles destituídos de poder.
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 Ao assistir ao vídeo sugerido , atente para a explica-
ção sobre o processo histórico e social de produção do 
racismo durante a colonização do continente america-
no. Nele você poderá aprender  também um pouco mais 
sobre o conceito de racismo estrutural.

 O QUE É racismo estrutural? Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ia3NrSoTSXk. 

Acesso em: 29 maio 2020. 
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1 .  De que modo os negros são caracterizados nos dois textos? Q ual é a opinião de vocês sobre essa caracte-

rização?
R esp osta p essoal.  O s negros sã o c arac teriz ados c om o seres inf eriores aos b ranc os eu rop eu s,  lim itados intelec tu alm ente,  selv agens e 
c anib ais sem  h u m anidade.  P ela ló gic a c lassif ic ató ria do ideal ilu m inista,  os negros j am ais alc ançaram  a c ap ac idade de f orm u lar p ensa-
m entos c rític os rac ionais.

2 .  O  primeiro texto fala de características distintas das que são exploradas no segundo texto?  J ustifi  quem 
sua resposta.
S im ,  há  dif erenças.  H u m e def ende q u e os negros sã o lim itados intelec tu alm ente,  inf eriores aos b ranc os e,  assim  c om o c om  relaçã o à  ori-
gem  da p alav ra “ b á rb aro” ,  c om p ara os negros a u m  p ap agaio,  q u e rep ete p alav ras q u ase de f orm a m ec â nic a e ininteligív el.  H egel ref orça 
a ideia de q u e o negro é inf erior ao h om em  eu rop eu  e q u e é inc ap az de elab orar p ensam entos u niv ersais,  rac ionais e ab stratos;  ele se dif e-
renc ia de H u m e ao alegar q u e os negros,  alé m  de inc ap az es intelec tu alm ente,  sã o seres desp rov idos de senso m oral,  c anib ais e selv agens.  

3 . Atualmente, negros e indígenas, por exemplo, ainda vivenciam situações de preconceito. Apresentem alguns 
exemplos desse tipo de preconceito.
O s desresp eitos institu c ionais p ratic ados p elos gov ernos,  q u e f ogem  da resp onsab ilidade de 
regu lam entar as terras indígenas e q u ilom b olas;  o desresp eito de c ertos setores ec onô m ic os 
– c om o m ineradoras,  indú strias agrop ec u á rias e o m erc ado de esp ec u laçã o im ob iliá ria – à s 
dem arc açõ es de terras;  e ativ idades c om o grilagem ,  esb u lh o,  garim p o e ex traçã o ilegal de 
m adeira.  H á  ainda os desresp eitos de ordem  c u ltu ral e sim b ó lic a:  c h am ar o índio de atrasa-
do e im p rodu tiv o e desm erec er su a sab edoria ao c om p ará - la c om  p adrõ es ep istem oló gic os 
eu rop eu s.  E m  relaçã o aos negros,  o desresp eito  tam b é m  p assa p ela q u estã o do desm erec i-
m ento de sua s anc estralidades,  religiõ es e c u ltu ras,  tratando- as c om o atrasadas e inf eriores,  
ou do u so de p adrõ es anim alesc os p ara desc rev er os negros ( c om o os eu rop eu s o f iz eram ) ,  
c om p arando- os c om  gado,  p or ex em p lo.  E nf im ,  h á  a tentativ a de redu z ir a c ondiçã o h u m ana 
dos índios ou negros a p adrõ es de norm atiz açã o ep istem ic ida,  q u e,  alé m  de retirar- lh es o 
direito de c onstru ir seu s c onh ec im entos de f orm as singu lares,  tenta lh es p riv ar da dignida-
de h u m ana.  A lgu m as açõ es p odem  aj u dar a c om b ater essas p rá tic as:  resp eitar os p rinc íp ios 
c onstitu c ionais do p aís e os direitos h u m anos;  f ortalec er as b andeiras de lu tas desses p ov os e 
as reiv indic açõ es em  agrem iaçõ es ou  em  ou tras f orm as de reu niã o;  inserir essas m inorias em  
esp aços institu c ionais de p oder p ara q u e sej am  ou v idas e p ossam  f az er su as reiv indic açõ es;  
estu dar e entender a hi stó ria e a im p ortâ nc ia dos negros e índios e do c onh ec im ento p rodu -
z ido p or eles e dialogados c om  a soc iedade b rasileira em  seu s div ersos segu im entos;  e ev itar 
p adrõ es ep istem ic idas de c om p araçã o,  su b j etiv açã o e assu j eitam ento de p ov os ou  de indiv ídu os de c om u nidades indígenas e dos negros.

4 . Elaborem formas de combater atitudes preconceituosas, e, depois, partilhem as ideias com toda a turma.
R esp osta p essoal.  S u gere- se inc entiv ar os estu dantes a lev arem  em  c onta a su a realidade e a p resença de p rec onc eitos no m eio esc olar,  f am i-
liar ou  nos am b ientes soc iais em  q u e v iv em ,  p ara q u e su as f orm as de atu açã o nã o sej am  ab stratas ou  b aseadas em  c onc ep çõ es generalistas 
do p rob lem a.  S e j u lgar op ortu no,  esta ativ idade p ode ser f eita p or m eio de u m a roda de c onv ersa p ré v ia p ara q u e a tu rm a p ossa ex p ressar 
su as op iniõ es e ou v irem  as ideias dos c olegas,  p ois,  as f orm as de p rec onc eito nem  sem p re sã o p erc ep tív eis p ara todos da m esm a f orm a.

P á g i n a  39
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O  objetivo do texto é refl  etir sobre a defi  nição da palavra empoderamento 

elaborada pela escritora, feminista negra, arquiteta e urbanista, J oice Berth. 
Empoderamento é um neologismo cuja signifi  cação está atrelada ao poder de 
contestação, luta e construção de práticas políticas para a emancipação social das 
minorias. O  termo minorias não se refere a uma questão numérica, quantitativa, 
mas à negação de direitos sociais e a discriminações preconceituosas, como as 
que são impostas a negros, mulheres, índios, comunidade L G BT Q IA+ , em teto, 
etc. As pautas das minorias não dizem respeito apenas ao seu próprio segmento 
social; quando elas são concretizadas, a sociedade como um todo se benefi  cia, 
pois aperfeiçoa seu modelo democrático.  

Esse aperfeiçoamento é baseado no combate às desigualdades sociais, na 
construção de uma sociedade que respeite e acolha as diferenças, a pluralidade 
de ideias e os direitos humanos;  onde a “ voz”  das minorias emerge para criar ���������������������������������
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P or falar em poder, você e seus colegas talvez já tenham ouvido  ou lido sobre a 

palavra  em p o der am en t o  , não?  Como nos ensina  a arquiteta e urbanista brasileira 
J oice Berth, essa palavra é um neologismo – um fenômeno linguístico pelo qual 
criamos uma palavra nova  com base em nossa língua ou  em uma língua estrangeira , 
ou, ainda,  em que damos um novo sentido a uma palavra  já existente. A palavra 
 em p o der am en t o   provém da palavra inglesa empow er, cujo significado é dar po-
der ou habilidade a alguém ou a alguma coisa.  T alvez você esteja dizendo:   ”  T udo 
bem, mas ainda não entendi qual  é a relação  dessa palavra com   o sentido de poder 
utilizado no contexto social ” .

P ois bem,  veremos o que J oice Berth  diz  em seu livro  Empoderamento  após dis-
cutir questões relacionadas à noção de pode ?  e suas implicações no contexto social 
e de emancipação política. Ela afirma o seguinte:

E m p oderar dentro das p rem issas su geridas é ,  antes de tu do,  p ensar em  c am i-
nh os de rec onstru çã o das b ases soc iop olític as,  rom p endo c onc om itantem ente c om  
o q u e está  p osto,  entendendo ser esta a f orm açã o de todas as v ertentes op ressoras 
q u e tem os ao longo da H istó ria.  E sse entendim ento é  u m  dos esc u dos m ais ef ic ientes 
no c om b ate à  b analiz açã o e ao esv az iam ento de toda a teoria c onstru ída e de su a 
ap lic açã o c om o instru m ento de transf orm açã o soc ial.

BER T H, J oice. Empoderamento. São P aulo:  Sueli Carneiro/P ólen , 2019 . p. 23.

O  conceito de  empoderamento , portanto, está relacionado  com a reconstru-
ção de um  contexto social e político, tendo em vista o combate  a práticas opres-
soras e  a perspectiva de transformação social. Desse modo, J oice Berth explica 
que o empoderamento   se refere à capacidade de indivíduos e grupos sociais agi-
rem para garantir seus direitos, seu bem-estar e sua participação em decisões 
que lhes dizem respeito. P ortanto,  esse termo está intimamente  ligado a uma 
nova postura das chamadas  minorias    – não as minorias em termos de números, 
mas  sim de pessoas que fazem parte de grupos sociais que sofrem preconceito  e 
discriminação , estando sempre em desvantagem.  P ara citar dois exemplos bem 
conhecidos:  as populações negras e  as mulheres . 

Acreditamos que, com base nos conceitos e ideias desenvolvidos até aqui, você 
tenha reunido informações importantes para refletir sobre o racismo e seus efeitos.
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Segundo alguns autores, o racismo se concretiza por meio de duas formas:   institucional e  estrutural. A leitura 

dos trechos a seguir, escritos pelo jurista Silvio Almeida,   nos permitirá entender melhor  esse assunto.  Depois, 
siga as orientações do R o t eir o  de  t r abalh o .

A  c onc ep çã o institu c ional signif ic ou  u m  im p ortante av anço teó ric o no q u e c onc erne ao estu do das relaçõ es rac iais.  
S ob  esta p ersp ec tiv a,  o rac ism o nã o se resu m e a c om p ortam entos indiv idu ais,  m as é  tratado c om o o resu ltado do f u n-
c ionam ento das institu içõ es q u e p assam  a atu ar em  u m a dinâ m ic a q u e c onf ere,  ainda q u e indiretam ente,  desv antagens 
e p riv ilé gios c om  b ase na raça.  [ . . . ]

A ssim ,  a p rinc ip al tese dos q u e af irm am  a ex istê nc ia de rac ism o institu c ional é  q u e os c onf litos rac iais tam b é m  sã o 
p arte das institu içõ es.  A ssim ,  a desigu aldade rac ial é  u m a c arac terístic a da soc iedade nã o ap enas p or c au sa da açã o isola-
da de gru p os ou  indiv ídu os rac istas,  m as f u ndam entalm ente p orq u e as institu içõ es sã o h egem oniz adas p or determ inados 
gru p os rac iais q u e u tiliz am  m ec anism os institu c ionais p ara im p or seu s interesses p olític os e ec onô m ic os.  [ . . . ]

A ssim ,  detê m  p oder os gru p os q u e ex erc em  o dom ínio sob re a organiz açã o p olític a e ec onô m ic a da soc iedade.  
E ntretanto,  a m anu tençã o desse p oder adq u irido dep ende da c ap ac idade do gru p o dom inante de institu c ionaliz ar seu s 
interesses,  im p ondo a toda soc iedade regras,  p adrõ es de c ondu tas e m odos de rac ionalidade q u e tornem  “ norm al”  e 
“ natu ral”  o seu  dom ínio.  [ . . . ]

A ssim  c om o a institu içã o tem  su a atu açã o c ondic ionada p or u m a estru tu ra soc ial p rev iam ente ex istente –  c om  todos 
os c onf litos q u e lh e sã o inerentes – ,  o rac ism o q u e essa institu içã o v enh a a ex p ressar é  tam b é m  p arte dessa m esm a 
estru tu ra.  A s institu içõ es sã o ap enas a m aterializ açã o de u m a estru tu ra soc ial ou  de u m  m odo de soc ializ açã o q u e tem  o 
rac ism o c om o u m  de seu s c om p onentes orgâ nic os.  [ . . . ]
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O  etnocentrismo está diretamente relacionado  ao modo como certos povos e culturas são compreendidos. Essa 

forma de pensar está presente  na obra de alguns  filósofos, que difundiram  a ideia de que determinadas nações eram 
inferiores a outras. Muitos  desses pensadores  construíram sistemas filosóficos importantes para a cultura ocidental, mas é 
preciso identificar e refletir sobre  concepções que  hoje nos parecem equivocadas. V amos ler a seguir trechos  da obra de 
dois filósofos europeus :  David Hume (17 11-17 7 6) e  G eorg W ilhelm F riedrich Hegel (17 7 0-18 31). Após a leitura,  reúna-se 
com os colegas  para debater os textos. Em seguida, respondam  às perguntas propostas no R o t eir o  de  t r abalh o . Suge-
rimos que   atividades sejam realizadas em dupla, para praticar a elaboração de um  breve texto a quatro mãos.

T r ec h o  1
D avid H u me

E u  estou  em  c ondiçõ es de su sp eitar serem  os negros natu ralm ente inf eriores 
aos b ranc os.  P ratic am ente nã o h ou v e naçõ es c iv iliz adas de tal c om p leiçã o,  
nem  m esm o q u alq u er indiv ídu o de destaq u e,  sej a em  açõ es sej a em  inv esti-
gaçã o teó ric a.  [ . . . ]  T al dif erença u nif orm e e c onstante nã o p oderia oc orrer,  
em  tantos p aíses e é p oc as,  se a natu rez a nã o tiv esse f eito u m a distinçã o 
original entre essas raças de h om ens.  S em  c itar as nossas c olô nias,  h á  es-
c rav os negros disp ersos p or toda a E u rop a,  dos q u ais ningu é m  algu m a v ez  
desc ob riu  q u aisq u er sinais de c riativ idade,  em b ora p essoas de b aix a c ondi-
çã o,  sem  edu c açã o,  v enh am  a p rogredir entre nó s,  e destaq u em - se em  c ada 
p rof issã o.  N a J am aic a,  realm ente,  f alam  de u m  negro de p osiçã o e estu do,  m as 
p rov av elm ente ele é  adm irado p or realiz açã o m u ito lim itada c om o u m  p ap agaio,  
q u e f ala u m as p ou c as p alav ras c laram ente.

HUME, David. Essay s:  Moral, P olitical and L iterary . Editado por T . H. G reen e
 T . G rose. L ondon:  L ongmans, G reen and Co., 18 7 5. v. 1. 

Apud ANDR ADE, É rico.  A opacidade do  Iluminismo:  racismo na
 F ilosofia Moderna . Revista K riterion, v. 58 ,!n. 137 ,  p. 302, 2017 .

T r ec h o  2  
G eorg  W ilh elm F riedrich  H eg el

A  p rinc ip al c arac terístic a dos negros é  q u e su a c onsc iê nc ia ainda nã o atingiu  
a intu içã o de q u alq u er ob j etiv idade f ix a,  c om o D eu s,  c om o leis,  p elas q u ais o 
h om em  se enc ontraria c om  a p ró p ria v ontade,  e onde ele teria u m a ideia geral 
de su a essê nc ia [ . . . ]  O  negro rep resenta,  c om o j á  f oi dit o,  o h om em  natu ral,  
selv agem  e indom á v el.  D ev em os nos liv rar de toda rev erê nc ia,  de toda m orali-
dade e de tu do o q u e c h am am os sentim ento,  p ara realm ente c om p reendê - lo.  
N eles,  nada ev oc a a ideia do c ará ter h u m ano [ . . . ] .  A  c arê nc ia de v alor dos 
h om ens c h ega a ser inac reditá v el.  A  tirania nã o é  c onsiderada u m a inj u stiça,  
e c om er c arne h u m ana é  c onsiderado algo c om u m  e p erm itido [ . . . ]  E ntre os 
negros,  os sentim entos m orais sã o totalm ente f rac os –  ou ,  p ara ser m ais ex at o,  
inex istentes.

HEG EL , G . W . F ilosofia da H istória.  Brasília:  Editora  da UnB, 2008  . p. 8 3-8 6.

��',�!*'����,*���$ '

1 .  De que modo os negros são caracterizados nos dois textos?  Q ual  é a opinião  de vocês sobre essa caracterização?

2 .   O  primeiro texto fala de características distintas  das que são exploradas no segundo texto?   J ustifi  quem sua 
resposta.

3 .  Atualmente ,  negros e indígenas, por exemplo, ainda vivenciam situações de preconceito.  Apresentem al-
guns exemplos  desse tipo de preconceito.

4 .  Elaborem formas de combater atitudes preconceituosas, e, depois, partilhem as ideias com toda a turma. 
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�  R etrato de G eorg W ilhelm F riedrich 
Hegel (17 7 0-18 31), feito por J ak ob 
Schlesinger. Staatliche Museen, 
Berlim. J ak ob Schlesinger, 18 31.  
(Ó leo sobre tela, 6 cm " 28  cm.)

�  David Hume:  historiador e filósofo 
(17 11-17 7 6). R etrato feito por Allan 
R amsay  em 17 54. (Ó leo sobre tela, 
7 62 mm " 635,00 mm, G aleria 
Nacional da Escócia.)
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“voz” das minorias emerge para criar suas próprias narrativas e reivindicar suas 
demandas. Assim, o conceito de empoderamento é um confronto direto com as 
discriminações raciais, os preconceitos e todos os mecanismos de força e coerção 
políticas que representam o racismo estrutural.

O professor pode ampliar suas referências por meio das refl exões da fi lósofa 
e feminista Djamila Taís Ribeiro, cujo enfoque são as questões das minorias e, em 
particular, das mulheres negras. Seu ativismo político nas redes sociais e suas pa-
lestras são importantes meios de combate às discriminações raciais. Pode-se citar 
também a historiadora, professora, ensaísta e intelectual Maria Beatriz Nascimento 
(1942-1995), que denunciava em suas pesquisas o caráter racista das narrativas 
acadêmicas dominantes sobre o papel dos negros e dos escravos no Brasil. Segundo 
ela, estes eram inferiorizados enquanto agentes históricos. A historiadora pesquisa-
va os quilombos como um modelo de territorialidade e de contestação da ordem 
escravocrata, além de espaço de liberdade dos negros fugitivos. Djamila e Maria, 
cada uma em sua época, são exemplos de empoderamento. São duas mulheres 
negras, portanto oriundas das minorias, cujas histórias mostram a luta contra o 
etnocentrismo e o epistemicídio encarnado em práticas individuais. Suas refl exões e 
seus atos nos levam a compreender que se empoderar é construir a visibilidade dos 
que foram historicamente invisibilizados e silenciados dentro da sociedade brasileira. 

Após a leitura do texto, sugere-se um exercício de imaginação e criatividade: 
depois de uma breve pesquisa sobre a biografi a dessas pensadoras (ou de outras, 
como Angela Davis, Sueli Carneiro etc.), o estudante redigirá uma carta a uma delas 
em primeira pessoa, na qual associará o conceito de empoderamento a questões 
existenciais próprias. Alguns possíveis questionamentos para responder na carta: 
Você gostaria de ser feminista? Acredita que homens podem ser feministas? Já 
sofreu alguma discriminação? Quais são suas impressões ao ler trechos de fi lósofos 
racistas? E suas impressões ao ler fi lósofos negros? Qual é sua opinião sobre as 
atuais políticas do país para as minorias?

 PONTO DE VISTA
Esta seção tem como objetivo refl etir sobre a relação e a dinâmica do racismo 

na sua forma institucional e estrutural. Um dos princípios de pensar essa relação 
é retirar a questão do preconceito racial do âmbito individual e alocá-la em uma 
refl exão mais ampla, envolvendo a organização dos meios jurídicos, econômicos 
e políticos que, por sua vez, estruturam as relações entre os membros e os grupos 
de determinada sociedade. Para manter e reproduzir o poder hegemônico, as 
estruturas jurídicas, políticas e econômicas são organizadas de modo a exercer 
a discriminação racial, ou seja, conceber privilégios a certos grupos racializados 
socialmente em detrimentos de outros. Para efetivar esse domínio racial, criam-se 
mecanismos de coerção social. 

Um desses mecanismos opera no que se denomina racismo institucional, em 
que instituições sociais são concebidas para reproduzir a lógica de organização do 
racismo estrutural. Elas internalizam os princípios de discriminação racial em sua 
forma de organizar, operar e atuar. Essa internalização está pré-estruturada em 
um sistema mais amplo de organização social, o qual Silvio Almeida defi ne como 
racismo estrutural. As instituições são racistas porque reproduzem a estrutura de 
organização de discriminação racial da sociedade. Por isso, essa dinâmica tende 
a ser naturalizada.

Após a leitura, sugere-se que o professor forme um círculo com os estudantes 
e promova um debate com o seguinte tema: como o empoderamento pode ajudar 
a combater o racismo estrutural e institucional?

A habilidade EM13CHS102 será mobilizada ao se identifi carem os desdobra-
mentos sociais, econômicos e históricos dos mecanismos coercitivos do poder 
hegemônico e analisá-los por meio dos conceitos de racismo estrutural e institu-
cional propostos pelo fi lósofo e ativista negro Silvio Almeida.

Já a habilidade EM13CHS502 será desenvolvida pela identifi cação dos ele-

Habilidade (EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racis-
mo, evolução, modernidade, coo-
perativismo/desenvolvimento etc.), 
avaliando criticamente seu signifi-
cado histórico e comparando-as a 
narrativas que contemplem outros 
agentes e discursos. 

Habilidade (EM13CHS502) 
Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais. 

Habilidade (EM13CHS601) 
Identificar e analisar as demandas e 
os protagonismos políticos, sociais 
e culturais dos povos indígenas e 
das populações afrodescendentes 
(incluindo as quilombolas) no Brasil 
contemporâneo considerando a his-
tória das Américas e o contexto de 
exclusão e inclusão precária desses 
grupos na ordem social e econômi-
ca atual, promovendo ações para a 
redução das desigualdades étnico-ra-
ciais no país.
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Por falar em poder, você e seus colegas talvez já tenham ouvido  ou lido sobre a 
palavra  empoderamento , não? Como nos ensina  a arquiteta e urbanista brasileira 
Joice Berth, essa palavra é um neologismo – um fenômeno linguístico pelo qual 
criamos uma palavra nova  com base em nossa língua ou  em uma língua estrangeira , 
ou, ainda,  em que damos um novo sentido a uma palavra  já existente. A palavra 
 empoderamento  provém da palavra inglesa empower, cujo significado é dar po-
der ou habilidade a alguém ou a alguma coisa.  Talvez você esteja dizendo:  ” Tudo 
bem, mas ainda não entendi qual  é a relação  dessa palavra com   o sentido de poder 
utilizado no contexto social ”.

Pois bem,  veremos o que Joice Berth  diz  em seu livro  Empoderamento  após dis-
cutir questões relacionadas à noção de pode ? e suas implicações no contexto social 
e de emancipação política. Ela afirma o seguinte:

Empoderar dentro das premissas sugeridas é, antes de tudo, pensar em cami-
nhos de reconstrução das bases sociopolíticas, rompendo concomitantemente com 
o que está posto, entendendo ser esta a formação de todas as vertentes opressoras 
que temos ao longo da História. Esse entendimento é um dos escudos mais eficientes 
no combate à banalização e ao esvaziamento de toda a teoria construída e de sua 
aplicação como instrumento de transformação social.

BERTH, Joice. Empoderamento. São Paulo: Sueli Carneiro/Pólen , 2019. p. 23.

O conceito de  empoderamento , portanto, está relacionado  com a reconstru-
ção de um  contexto social e político, tendo em vista o combate  a práticas opres-
soras e  a perspectiva de transformação social. Desse modo, Joice Berth explica 
que o empoderamento   se refere à capacidade de indivíduos e grupos sociais agi-
rem para garantir seus direitos, seu bem-estar e sua participação em decisões 
que lhes dizem respeito. Portanto,  esse termo está intimamente  ligado a uma 
nova postura das chamadas  minorias    – não as minorias em termos de números, 
mas  sim de pessoas que fazem parte de grupos sociais que sofrem preconceito  e 
discriminação , estando sempre em desvantagem.  Para citar dois exemplos bem 
conhecidos: as populações negras e  as mulheres . 

Acreditamos que, com base nos conceitos e ideias desenvolvidos até aqui, você 
tenha reunido informações importantes para refletir sobre o racismo e seus efeitos.

N E
Segundo alguns autores, o racismo se concretiza por meio de duas formas:  institucional e  estrutural. A leitura 

dos trechos a seguir, escritos pelo jurista Silvio Almeida,   nos permitirá entender melhor  esse assunto.  Depois, 
siga as orientações do Roteiro de  trabalho.

A concepção institucional significou um importante avanço teórico no que concerne ao estudo das relações raciais. 
Sob esta perspectiva, o racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como o resultado do fun-
cionamento das instituições que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens 
e privilégios com base na raça. [...]

Assim, a principal tese dos que afirmam a existência de racismo institucional é que os conflitos raciais também são 
parte das instituições. Assim, a desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por causa da ação isola-
da de grupos ou indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por determinados 
grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. [...]

Assim, detêm poder os grupos que exercem o domínio sobre a organização política e econômica da sociedade. 
Entretanto, a manutenção desse poder adquirido depende da capacidade do grupo dominante de institucionalizar seus 
interesses, impondo a toda sociedade regras, padrões de condutas e modos de racionalidade que tornem “normal” e 
“natural” o seu domínio. [...]

Assim como a instituição tem sua atuação condicionada por uma estrutura social previamente existente – com todos 
os conflitos que lhe são inerentes –, o racismo que essa instituição venha a expressar é também parte dessa mesma 
estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o 
racismo como um de seus componentes orgânicos. [...]
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mentos do racismo estrutural e institucional naturalizados nas práticas cotidianas da sociedade, a fi m de pensar 
em modos de desnaturalizá-los e combatê-los e, assim, promover práticas que valorizem o respeito às diferenças 
étnico-raciais.

Por sua vez, a habilidade EM13CHS601 será mobilizada por refl exões sobre como intervir na sociedade brasileira 
a fi m de incluir as demandas das minorias que historicamente foram excluídas pelo racismo estrutural e institucional. 

Página 40

Roteiro de trabalho

1. Com base na leitura do texto de Silvio Almeida, explique com suas palavras 
o que são racismo institucional e racismo estrutural.
O racismo estrutural é a forma como a sociedade está organizada em sua dimensão política, 
econômica, jurídica e familiar para que a discriminação racial e seus mecanismos de poder e 
força coercitiva sejam exercidos de forma naturalizada e orgânica. Já o racismo institucional é 
a incorporação no funcionamento global de uma instituição (unidades, departamentos e indi-
víduos) da promoção de desvantagens e privilégios por meio de critérios raciais. A lógica de 
operação de ambos é regida por interesses de grupos que desejam perpetuar sua hegemonia 
política e econômica. 

2. Como essas duas formas de racismo se relacionam?
A diferença está na amplitude: o racismo estrutural diz respeito ao funcionamento dos meca-
nismos de discriminação racial exercidos na sociedade como um todo e em sua tentativa de 
criar uma certa concepção de normalidade para justificar a manutenção do poder racista hegemônico, enquanto o racismo institucional 
diz respeito à incorporação e à reprodução do racismo estrutural na dinâmica de funcionamento de instituições. Dessa forma, o racismo 
institucional é a expressão local, particularizada de um contexto mais amplo desenvolvido pelo racismo estrutural, mas ambos servem a 
propósitos que visam a hegemonia de grupos racial e economicamente dominantes. 

3. Apresente exemplos desses dois tipos de racismo na sociedade brasileira. Fundamente os motivos de 
sua escolha.
Para refletir sobre o racismo estrutural no Brasil, o ideal é questionar: quem constrói os espaços de poder político? Qual classe social? No 
âmbito econômico, seria recomendável analisar os dados de distribuição de renda do país, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), junto com a questão racial ou analisar quem são os seis bilionários brasileiros que concentram a mesma 
riqueza que mais da metade de todos os outros brasileiros juntos. No âmbito jurídico, é possível refletir sobre como são feitas e aplicadas 
as leis e quais setores da sociedade elas beneficiam? Pode-se ainda interligar as questões acima à problemática das instituições sociais 
(o racismo institucional): as universidades públicas, os cursos de medicina, o senado e a câmara dos deputados são destinados a quem? 
Com relação ao sistema prisional e aos casos de violência policial, quem é a maioria das vítimas? Com as respostas a essas questões, é 
interessante refletir como negros, mulheres, índios, LGBTQI+ e outras minorias estão relacionados a essas análises.

4. Imagine que você faz parte de uma ONG e precisa apresentar um conjunto de propostas para combater 
práticas racistas. Quais propostas você sugeriria? Como elas poderiam combater essas práticas?

Algumas possibilidades são: campanhas de conscientização sobre a importância do combate ao racismo na escola ou nas comunidades, 
promoção de debates sobre a importância do Dia da Consciência Negra e do Dia Mundial de Combate ao Racismo; proposta de ações de as-
sistência jurídica gratuita a vítimas de discriminação racial; um cursinho pré-vestibular popular para negros e outras minorias; alguma prática 
de geração de renda, como produção de artesanato, ou que vise parceria com instituições privadas para inserção de negros e outras minorias 
no mercado de trabalho; aulas de informática ou de língua estrangeira. Enfim, se as práticas racistas são intencionadas para diminuir, humi-
lhar e excluir, as sugestões acima são voltadas à inclusão, ao resgate da história dos negros, à promoção da importância da cidadania e da 
valorização da diversidade étnico-racial em diversos espaços, para fazer valer os princípios antirracistas dos direitos humanos. 

 PARE e PENSE

1. Por que a discriminação e o preconceito estão relacionados ao poder de um grupo social sobre outro?
A discriminação e o preconceito, para serem exercidos por determinados grupos ou indivíduos, necessitam dos mecanismos de poder (institu-
cionais ou não), ou seja, o uso da força para coagir e impor suas verdades e visões a outros grupos. 

2. Tente se lembrar de dois exemplos de discriminação. Depois, refl ita: De que modo essa prática está 
relacionada às relações de poder?
Resposta pessoal. As duas fotos de abertura deste capítulo retratam palestinos e refugiados sendo discriminados, tratados como indesejáveis. 
Nesse processo discriminatório, instrumentos e mecanismos de poder são acionados: muros, cercas, concertinas, soldados, policiais, prisões, 
leis anti-imigratórias, etc. Esses elementos estão presentes como forma de concretização e imposição de quem os discrimina. 
A forma como os negros escravizados eram tratados no Brasil. A elite brasileira da época, para controlá-los e fazer valer sua visão racista, utilizava ins-
trumentos e mecanismos de poder, como o exército, o sistema judiciário e carcerário, diretrizes econômicas, a polícia, a senzala e castigos desumanos 
nos pelourinhos. 

CAPÍTULO 2  

Ainda que essencial, a mera presença de pessoas negras e outras minorias em espaços de poder e decisão não sig-
nifica que a instituição deixará de atuar de forma racista. A ação dos indivíduos é orientada, e muitas vezes só é possível 
por meio das instituições, sempre tendo como pano de fundo os princípios estruturais da sociedade, como as questões de 
ordem política, econômica e jurídica. [...]

Em resumo: o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo como se constituem as relações 
políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. 

O racismo é estrutural.
ALMEIDA,  op. cit. p. 37-50.

1.  Com base na leitura  do texto  de Silvio Almeida, explique com suas palavras o que  são racismo institucional 
e racismo estrutural.

2. Como  essas duas formas de racismo se relacionam?

3. Apresente exemplos desses dois tipos de racismo na sociedade brasileira. Fundamente os motivos  de sua escolha.

4. Imagine que você faz parte de uma ONG e precisa apresentar um conjunto de propostas para combater 
práticas racistas. Quais propostas você sugeriria? Como elas poderiam combater essas práticas? 

Uma das formas de expressão do racismo teve grande for-
ça na construção do Estado nazista. O Partido Nazista, que 
assumiu o governo na Alemanha em 1933, tinha como  pilares 
de seu programa a ideia de superioridade da raça ariana e a 
intenção de eliminar  raças que obstruíssem a expressão dessa 
suposta superioridade. Propagandeava  também que parte dos 
problema s se devia à presença  no país de raças inferiores da-
nosas à Alemanha.  Esses conceitos foram responsáveis  pelo ex-
termínio em massa de  diversos grupos culturais, principalmente 
judeus, mas também negros e ciganos , além  de homossexuais, 
 de pessoas com necessidades especiais  e de inimigos políticos, 
como comunistas. As manifestações nazistas, embora sejam 
proibidas em muitos países hoje em dia,  permanecem como a 
imagem viva do racismo, da discriminação e da violência.

N
Muito antes do nazismo, o inglês Francis Galton (1822-1911), primo do naturalista 

Charles  Darwin (1809-1882), cunhou o termo  eugenia , que significa “genes bons” (o 
prefixo eu, em grego, refere-se a “bom”), com o propósito de identificar os melhores 
genes, tal como se faz com cavalos, bois  e cães. Em um texto chamado  Talento e caráter 
hereditários, Galton chegou a defender que os dons artísticos ou a inteligência podiam 
ser calculados e administrados  pela seleção dos genes dos pais. Como aponta o profes-
sor Valdeir del Cont, a eugenia  espalhou-se  por vários países desde o final do século XIX , 
culminando com o nazismo.  Nos Estados Unidos, por exemplo, essa ideia também se 
difundiu bastante no início do século XX, pois a elite estadunidense estava preocupada 
com a qualidade dos indivíduos que migravam em massa para   o país, dando preferên-
cia   a europeus   de ascendência nórdica, considerados superiores. Nas palavras de 
  Del Cont:

Desde o seu início, em 1883, quando Francis Galton cunhou o termo, podemos 
considerar que o movimento eugênico procurou se estabelecer como um campo de 
articulação de conhecimentos científicos e práticas socioculturais articuladas politica-
mente por ações individuais, institucionais e governamentais, por intermédio de ações 
laboratoriais, políticas e legais com a finalidade de regulamentar as relações matrimo-
niais, mediante exames pré-nupciais e esterilização dos considerados inaptos. Sua mar-
ca institucional, com a formação de agremiações, sociedades e associações eugênicas 

E EN E

1. Por que a discriminação e o preconcei-
to estão relacionados  ao poder de  um 
grupo social sobre outro?

2.  Tente se lembrar de dois exemplos de 
discriminação . Depois, refl ita: De que 
modo essa prática está relacionada  às 
relações de poder?

3. O preconceito pode ser entendido como 
uma prática social civilizada? Por quê?
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3. O preconceito pode ser entendido como uma prática social civilizada? Por quê?

Não, por diversas razões, entre as quais: o preconceito é uma ideia ou conjunto de ideias estereotipadas, com generalizações falsas sobre indiví-
duos ou grupos de indivíduos e que podem culminar em discriminação racial e em relações de poder que partem do princípio de que nem todos 
os seres humanos têm direito a serem tratados com dignidade, acolhimento e respeito. Além de essa prática ir contra os direitos humanos, ela 
desconsidera princípios civilizatórios, pois o tratamento civilizado pressupõe atitudes recíprocas de respeito, consideração, laços de igualdade, 
fraternidade e cortesia.

  Nazismo, eugenia e genocídio
O texto contribui para a compreensão de teorias científicas que se deslocam do campo da biologia para o 

campo social. Trata-se da abordagem do termo eugenia, uma prática de escolha e melhoramento genético de 
plantas e animais que foi apropriado para elaborar concepções antropológicas e com pretensões científicas. A 
ideia é que, por meio de processos de aprimoramento genético, se poderia criar seres humanos aperfeiçoados 
não apenas em termos de compleições físicas como também de habilidades intelectuais. 

Essa ideia foi amplamente desenvolvida por diversos países. Nos Estados 
Unidos, a preocupação era com a entrada de migrantes, que poderiam “sujar” 
o sangue americano. No Brasil, não foi diferente. Um dos exemplos clássicos 
é o caso do eugenista João Batista de Lacerda (1846-1915), que participou 
do Congresso Universal das raças em Londres em 1911 e defendia a tese de 
que, em três gerações, o Brasil poderia se tornar uma nação branca. O médico 
acreditava que os migrantes europeus “limpariam” o país das raças negras 
e mestiçadas. O ideal de perfeição racial para muitos médicos e intelectuais 
brasileiros era o homem branco de origem europeia. Quando a eugenia saiu 
do campo “científico” e se constituiu como política pública, ela estruturou 
medidas de controle que tinham como objetivo o melhoramento “racial” 
ou de espécie na sociedade, sem esquecer que, nesse “melhoramento”, os 
negros e mestiços eram considerados a fase inferior da evolução, que deveria 
ser extirpada. 

O nazismo alemão objetivava aplicar as teorias eugênicas não só para me-
lhorar a raça ariana pura, mas também para eliminar de sua sociedade os que 
consideravam raças ou seres inferiores. Os nazistas julgavam “racialmente” 
inferiores os alemães surdos, mudos e cegos e havia leis para esterilizá-los; 
e os homossexuais como degenerados. As raças inferiores eram todos os grupos humanos de outras etnias: 
negros, judeus, ciganos etc. Um dos elementos decorrentes da eugenia nazista foi a “Solução Final”, que 
consistia no genocídio judeu, cujo objetivo era eliminar esse povo da Europa. Essa política foi implementada 
nos campos de concentração nazistas e culminou no extermínio de milhares de seres humanos de diversas 
origens étnicas.

Sugere-se, depois da leitura, debater com os estudantes se ainda há na sociedade brasileira ideias de teor eu-
genista. 

Página 42

 PARE e PENSE

1. O que é eugenia? Refl ita sobre a relação dessa prática com o uso deturpado da ciência.
Eugenia é um termo que se refere a técnicas de melhoramentos genéticos e estudos sobre como transmitir características desejáveis 
de hereditariedade de uma geração a outra. No início, esses estudos eram aplicados a animais e plantas, como práticas do campo da 
biologia. Posteriormente, deturparam-se esses estudos biológicos e eles foram pensados como técnicas para aperfeiçoar a “raça” hu-
mana. Esse pensamento criou a ideia de que existiria uma raça perfeita e raças inferiores. A eugenia, no campo social, tornou-se uma 
teoria racista e higienista que culminou com a perseguição das raças supostamente inferiores, esterilização em massa e o genocídio de 
judeus, negros, homossexuais, ciganos, doentes e outros pelos nazistas. 

2. Em sua opinião, eugenia é um sinal de civilização ou de barbárie? Explique.
Resposta pessoal. Sugere-se que o aluno reflita sobre o transporte de um conceito dos estudos científicos biológicos para o campo social e sobre 
como isso provocou uma concepção de raças superiores e inferiores entre os seres humanos. Reduziu-se uma gama de complexidades humanas 
a uma visão meramente biológica e que foi apropriada para difundir ideias racistas com viés científico, que acarretou barbáries cometidas em 
diversas sociedades.
Civilidade é conceber o ser humano em sua etnia, enquanto ser complexo, destituído de hierarquias entre mais ou menos civilizado. Assim, a 
eugenia não pode ser considerada como sinal de civilização.

CAPÍTULO 2  

Ainda que essencial, a mera presença de pessoas negras e outras minorias em espaços de poder e decisão não sig-
nifica que a instituição deixará de atuar de forma racista. A ação dos indivíduos é orientada, e muitas vezes só é possível 
por meio das instituições, sempre tendo como pano de fundo os princípios estruturais da sociedade, como as questões de 
ordem política, econômica e jurídica. [...]

Em resumo: o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo como se constituem as relações 
políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. 

O racismo é estrutural.
ALMEIDA,  op. cit. p. 37-50.

1.  Com base na leitura  do texto  de Silvio Almeida, explique com suas palavras o que  são racismo institucional 
e racismo estrutural.

2. Como  essas duas formas de racismo se relacionam?

3. Apresente exemplos desses dois tipos de racismo na sociedade brasileira. Fundamente os motivos  de sua escolha.

4. Imagine que você faz parte de uma ONG e precisa apresentar um conjunto de propostas para combater 
práticas racistas. Quais propostas você sugeriria? Como elas poderiam combater essas práticas? 

Uma das formas de expressão do racismo teve grande for-
ça na construção do Estado nazista. O Partido Nazista, que 
assumiu o governo na Alemanha em 1933, tinha como  pilares 
de seu programa a ideia de superioridade da raça ariana e a 
intenção de eliminar  raças que obstruíssem a expressão dessa 
suposta superioridade. Propagandeava  também que parte dos 
problema s se devia à presença  no país de raças inferiores da-
nosas à Alemanha.  Esses conceitos foram responsáveis  pelo ex-
termínio em massa de  diversos grupos culturais, principalmente 
judeus, mas também negros e ciganos , além  de homossexuais, 
 de pessoas com necessidades especiais  e de inimigos políticos, 
como comunistas. As manifestações nazistas, embora sejam 
proibidas em muitos países hoje em dia,  permanecem como a 
imagem viva do racismo, da discriminação e da violência.

N
Muito antes do nazismo, o inglês Francis Galton (1822-1911), primo do naturalista 

Charles  Darwin (1809-1882), cunhou o termo  eugenia , que significa “genes bons” (o 
prefixo eu, em grego, refere-se a “bom”), com o propósito de identificar os melhores 
genes, tal como se faz com cavalos, bois  e cães. Em um texto chamado  Talento e caráter 
hereditários, Galton chegou a defender que os dons artísticos ou a inteligência podiam 
ser calculados e administrados  pela seleção dos genes dos pais. Como aponta o profes-
sor Valdeir del Cont, a eugenia  espalhou-se  por vários países desde o final do século XIX , 
culminando com o nazismo.  Nos Estados Unidos, por exemplo, essa ideia também se 
difundiu bastante no início do século XX, pois a elite estadunidense estava preocupada 
com a qualidade dos indivíduos que migravam em massa para   o país, dando preferên-
cia   a europeus   de ascendência nórdica, considerados superiores. Nas palavras de 
  Del Cont:

Desde o seu início, em 1883, quando Francis Galton cunhou o termo, podemos 
considerar que o movimento eugênico procurou se estabelecer como um campo de 
articulação de conhecimentos científicos e práticas socioculturais articuladas politica-
mente por ações individuais, institucionais e governamentais, por intermédio de ações 
laboratoriais, políticas e legais com a finalidade de regulamentar as relações matrimo-
niais, mediante exames pré-nupciais e esterilização dos considerados inaptos. Sua mar-
ca institucional, com a formação de agremiações, sociedades e associações eugênicas 

E EN E

1. Por que a discriminação e o preconcei-
to estão relacionados  ao poder de  um 
grupo social sobre outro?

2.  Tente se lembrar de dois exemplos de 
discriminação . Depois, refl ita: De que 
modo essa prática está relacionada  às 
relações de poder?

3. O preconceito pode ser entendido como 
uma prática social civilizada? Por quê?
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O  filósofo francês Montaigne (1533-159 2) problematiza sua cultura por 

meio do questionamento sobre quem é o selvagem e a quem se aplica esse 
termo. Nesse exercício, o modo de vida e os costumes dos indígenas, quando 
comparados aos dos europeus, não permitem que estes considerem aqueles 
bárbaros. Montaigne aponta que os civilizados praticam atos bárbaros e cruéis, 
apesar de os europeus conceberem como selvageria apenas as práticas dos 
indígenas. Nessa perspectiva do filósofo, a capacidade racional dos europeus 
é considerada limitada e infundada, porque eles não questionam a si mesmos 
e se arrogam como padrão universal de cultura e civilidade. 

Após a leitura do texto de Montaigne, sugere-se uma leitura comparada 
com os textos dos filósofos nas seções N ó s e o s est r an g eir o s (página 33) e 
L er  t ex t o  f ilo só f i c o  (página 38 ) para contrapor os argumentos explorados 
por cada um.

A habilidade E M 1 3 C HS 1 0 3  será desenvolvida com a leitura do texto de 
Montaigne para elaborar hipóteses e argumentos que expliquem a consti-
tuição de raciocínios etnocêntricos em diferentes temporalidades para que o 
estudante reflita sobre a historicidade dessa categoria de preconceito. J á a 
habilidade E M 1 3 C HS 1 0 5  será desenvolvida ao identificar a abordagem que 
o filósofo faz da tipologia evolutiva civilizados/bárbaros concebida pelos eu-
ropeus, a fim de desnaturalizá-la e elaborar raciocínios críticos em relação a 
essas tentativas de criar ideias preconcebidas sobre seres humanos. P or fim, 
a habilidade E M 1 3 C HS 5 0 2  será trabalhada com a análise de como Montaigne 
questiona e desnaturaliza preconceitos da sua sociedade e o questionamento 
de se eles ainda são presentes na atualidade e como combatê-los a fim de 
construir uma sociedade que respeite os direitos humanos e as diferenças. 

'&012340'52'14676890

1 .  Q uais são os argumentos de Montaigne para afi  rmar que chamamos de 
barbárie o que está distante dos nossos costumes? 
O ú nic o c rité rio q u e os eu rop eu s u tiliz am  p ara j u lgar os seu s v alores sã o os c rité rios de su a 
p ró p ria c u ltu ra.  T u do o q u e adv é m  da c u ltu ra eu rop eia é p erf eito,  p oré m  esse j u íz o é f eito ap e-
nas p or q u em  p rodu z essa c u ltu ra.  O s eu rop eu s v eem  a si m esm o c om o a p rinc ip al ref erê nc ia 
de p erf eiçã o c u ltu ral e,  p or m eio desse p rinc íp io,  j u lgam  os dem ais p ov os de f orm a p ej orativ a.  

2 .  Explique a seguinte afirmação presente no texto:  “ P ortanto, podemos 
muito bem chamá-los de bárbaros com relação às regras da razão, 
mas não com relação a nós, que os ultrapassamos em toda espécie 
de barbárie.”  
Montaigne q u estiona u m a das b ases ideoló gic as do etnoc entrism o eu rop eu  q u e,  a p ar-
tir das leis da raz ã o,  c onc eb ia o p olo dic otô m i c o c i v iliz ado/ selv agem .  S e,  p or u m  lado,  
c om er p risioneiros de gu erra é  rac ionalm ente u m  ato b á r b aro e inc i v iliz ado,  c om o o 
eu rop eu  c lassif i c av a os indígenas q u e o p ratic av am ,  o ensaísta f ranc ê s c h am a a atençã o 
p ara ou tras ló gic as ritu ais em  q u e os eu rop eu s tam b é m  p ratic av am  atos b á r b aros.  P ara 
af ir m ar q u e na E u rop a a b arb á rie era m aior do q u e a dos nã o eu rop eu s,  Montaigne lem b ra q u e os su p li c iados eram  c ortados e 
c om idos v i v os e q u e,  p or v ez es,  nã o eram  inim igos de gu erra,  m as p essoas da p ró p ria c om u nidade,  tortu radas em  atos da S anta 
F é .  O u tro asp ec to ap ontado p elo f ranc ê s é  q u e as gu erras eu rop eias env olv iam  ganâ nc ia,  m as a dos indígenas nã o.  C om  esses 
ex em p los,  o f il ó sof o dem onstra q u e c i v ilidade e selv ageria dep endem  de q u em  as def ine e nã o h á  c om o ab solu tiz á - las.

3 . V ocê considera que, atualmente, as pessoas continuam a avaliar e julgar os outros povos segundo os próprios 
valores e critérios culturais? J ustifi  que sua resposta.
R esp osta p essoal.  É  p rec iso p onderar q u e ainda h á  gru p os e m ov im entos neonaz istas q u e def endem  a su p rem ac ia b ranc a,  gov ernos 
ap oiados p or p arte de su as p op u laçõ es q u e def endem  o f ec h am ento de f ronteiras p ara ref u giados e im igrantes e gu erras p or m otiv açõ es 
é tnic as.  N o â m b ito indiv idu al,  p iadas de c u nh o p rec onc eitu oso e as natu raliz açõ es q u e,  p or v ez es,  sã o f eitas p ela soc iedade.  

43�����
�
��
��������	�������������
�

	�����������	������
O  texto a seguir, extraído de um ensaio de Montaigne, apresenta uma reflexão sobre as diferenças culturais 

entre povos europeus e povos indígenas, estes últimos descritos, então, como bárbaros. L eia-o e, depois, responda 
às questões do R o t eir o  de t r abalh o .

S o br e o s c an ibais
M ich el de M ontaig ne

[ . . . ]  O ra,  p ara v oltar a m eu  assu nto,  e p elo q u e dela m e c ontaram ,  ac h o q u e nã o h á  nada de b á rb aro e de selv agem  nessa 
naçã o,  a nã o ser q u e c ada u m  c h am a de b arb á rie o q u e nã o é  seu  c ostu m e.  A ssim  c om o,  de f ato,  nã o tem os ou tro c rité rio de 
v erdade e de raz ã o alé m  do ex em p lo e da f orm a das op iniõ es e u sos do p aís em  q u e estam os.  N ele sem p re está  a religiã o p er-
f eita,  o gov erno p erf eito,  o u so p erf eito e c onsu m ado de todas as c oisas.  E les sã o selv agens assim  c om o c h am am os selv agens os 
f ru tos q u e a natu rez a p rodu z iu  p or si m esm a e p or seu  av anço h ab itu al;  q u ando na v erdade os q u e alteram os p or nossa té c nic a 
e desv iam os da ordem  c om u m  é  q u e dev eríam os c h am ar de selv agens.

[ . . . ]  E les tê m  su as gu erras c ontra as naçõ es q u e f ic am  alé m  das m ontanh as,  m ais adiante na terra f irm e,  p ara as q u ais v ã o 
inteiram ente nu s,  nã o tendo ou tras arm as alé m  dos arc os ou  de esp adas de m adeira,  af iadas nu m a p onta,  à  m oda das p onteiras 
de nossas lanças.  É  adm irá v el a f irm ez a de seu s c om b ates,  q u e sem p re term inam  em  m orte e ef u sã o de sangu e,  p ois eles nã o 
sab em  o q u e é  f u ga e p av or.  C ada u m  traz  c om o trof é u  a c ab eça do inim igo tru c idado e a p endu ra à  entrada de su a c asa.  D ep ois 
de tratar b em  p or m u ito tem p o seu s p risioneiros,  e c om  todas as c om odidades q u e p odem  im aginar,  q u em  f or o dono deles 
f az  u m a grande assem b leia c om  seu s c onh ec idos.  P rende u m a c orda nu m  dos b raços do p risioneiro,  p or c u j a p onta o segu ra,  
af astado algu ns p assos,  tem endo ser f erido p or ele,  e dá  ao m ais q u erido am igo o ou tro b raço p ara q u e o segu re da m esm a 
f orm a;  e os dois,  em  p resença de toda a assem b leia,  o m atam  a golp es de esp ada.  F eito isso,  assam - no e o dev oram  j u ntos,  e 
m andam  p edaços aos am igos au sentes.  N ã o é ,  c om o se p ensa,  p ara se alim entarem ,  assim  c om o f az iam  antigam ente os c itas,  
m as p ara sim b oliz ar u m a v ingança ex trem a.

[ . . . ]  N ã o f ic o triste p or ob serv am os o h orror b arb aresc o q u e h á  em  tal ato,  m as sim  p or,  ao j u lgarm os c orretam ente os 
erros deles,  serm os tã o c egos p ara os nossos.  P enso q u e h á  m ais b arb á rie em  c om er u m  h om em  v iv o do q u e em  c om ê - lo 
m orto,  em  dilac erar p or torm entos e su p líc ios u m  c orp o ainda c h eio de sensaçõ es,  f az ê - lo assar p ou c o a p ou c o,  f az ê - lo ser 
m ordido e esm agado p elos c ã es e p elos p orc os ( c om o nã o ap enas lem os m as v im os de f resc a m em ó ria,  nã o entre inim igos 
antigos,  m as entre v iz inh os e c om p atriotas,  e o q u e é  p ior,  a p retex to de p iedade e religiã o)  do q u e assá - lo e c om ê - lo dep ois 
q u e está  m orto.

[ . . . ]  P ortanto,  p odem os m u ito b em  c h am á - los de b á rb aros c om  relaçã o à s regras da raz ã o,  m as nã o c om  relaçã o 
a nó s,  q u e os u ltrap assam os em  toda esp é c ie de b arb á rie.  [ . . . ]  N ã o estã o em  lu ta p ara c onq u ista de nov as terras,  p ois 
ainda desf ru tam  dessa f ertilidade natu ral q u e os ab astec e,  sem  trab alh o e sem  p ena,  de todas as c oisas nec essá rias,  em  
tal ab u ndâ nc ia q u e nã o tê m  m otiv o p ara au m entar seu s lim ites.  A inda nesse p onto f eliz  de só  desej ar tanto q u anto su as 
nec essidades natu rais lh es ordenam :  tu do o q u e v ai alé m  é ,  p ara eles,  su p é r f lu o.

MO NT AIG NE, Michel de. Os ensaios :  uma seleção. T radução:  R osa F reire D’ Aguiar. São P aulo:  P enguin/Companhia das L etras, 2010. E-book .
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1 .  Q uais são os argumentos de Montaigne para afi rmar que chamamos de bárbarie o que está distante dos 

nossos costumes?  

2 .  Explique a seguinte afi rmação presente no texto:  " P ortanto, podemos muito bem chamá-los de bárbaros 
com relação às regras da razão, mas não com relação a nós, que os ultrapassamos em toda espécie de 
barbárie.”

3 .  V ocê considera que, atualmente, as pessoas continuam a avaliar e julgar os outros povos segundo os pró-
prios valores e critérios culturais?  J ustifi que sua resposta. 

4 .  De que modo podemos contribuir para evitar esse tipo de julgamento sobre povos ou pessoas que não 
conhecemos bem?  

HA

BILIDADE

BNCC
E M 1 3 C HS 1 0 3

HA

BILIDADE

BNCC
E M 1 3 C HS 1 0 5

HA

BILIDADE

BNCC
E M 1 3 C HS 5 0 2
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Q uando pensamos em deslocamentos humanos, 

logo nos vem à mente a ideia de movimento de pes-
soas de um lado para o outro, por exemplo, no trajeto 
de casa para a escola ou para o trabalho. De fato, há 
esses deslocamentos diários, mas também há outros 

que são mais longos, como os chamados t r an su m an -
t es, de pessoas que passam uma parte do ano em 
outra região para trabalhar. Esse tipo de deslocamen-
to ocorre, por exemplo, com trabalhadores do Sertão 
nordestino, que se deslocam temporariamente para a 

H ab ilidade ( E M 13 C H S 103 )
E lab orar h ip ó teses,  selec ionar ev idê n-
c ias e c om p or argu m entos relativ os 
a p roc essos p olític os,  ec onô m ic os,  
soc iais,  am b ientais,  c u ltu rais e ep is-
tem oló gic os,  c om  b ase na sistem a-
tiz açã o de dados e inf orm açõ es de 
div ersas natu rez as ( ex p ressõ es artís-
tic as,  tex tos f ilosó f ic os e soc ioló gic os,  
doc u m entos h istó ric os e geográ f ic os,  
grá f ic os,  m ap as,  tab elas,  tradiçõ es 
orais,  entre ou tros) .

H ab ilidade ( E M 13 C H S 105 )  
I dentif ic ar,  c ontex tu aliz ar e c ritic ar 
tip ologias ev olu ti v as ( p op u laçõ es 
nô m ades e sedentá rias,  entre ou tras)  
e op osiçõ es dic otô m ic as ( c idade/ c am -
p o,  c u ltu ra/ natu rez a,  c iv iliz ados/ b á r-
b aros,  raz ã o/ em oçã o,  m aterial/ v irtu al 
etc . ) ,  ex p lic itando su as am b igu idades.

H ab ilidade ( E M 13 C H S 5 02 )  
A nalisar situ açõ es da v ida c otidiana,  
estilos de v ida,  v alores,  c ondu tas etc . ,  
desnatu raliz ando e p rob lem atiz ando 
f orm as de desigu aldade,  p rec onc ei-
to,  intolerâ nc ia e disc rim inaçã o,  e 
identif ic ar açõ es q u e p rom ov am  os 
D ireitos H u m anos,  a solidariedade e 
o resp eito à s dif erenças e à s lib erda-
des indiv idu ais.

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C
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4. De que modo podemos contribuir para evitar esse tipo de julgamento sobre povos ou pessoas que não 
conhecemos bem?
Seriam diversas as possibilidades, algumas se referem ao respeito aos direitos humanos. 
Exemplos são: refletir sobre as questões que envolvem etnocentrismo, racismo e preconceito 
de forma crítica; tentar não reproduzir comportamentos racistas naturalizados na sociedade; 
e combater de forma ética discursos de ódio racial. 

  Os deslocamentos humanos: 
imigrantes e refugiados
O objetivo do texto é demonstrar que os movimentos migratórios constituem 

a própria história da espécie humana e a origem dos Estados nacionais. Em 
escalas geográfi cas e temporais variadas, esse fenômeno humano acontece por 
diversos motivos. Um deles são as demandas e questões dos refugiados, pessoas 
que precisam fugir do seu país de origem para salvar suas vidas ou a dos seus 
familiares ou que não podem retornar aos seus países por questões climáticas. 
Eles são protegidos por diversas leis e acordos internacionais que lhes garantem 
acolhimento digno com respeito e proteção no país de destino. 

Porém, em alguns países, os imigrantes ou os refugiados são vistos como inimigos e tratados como seres infe-
riores. Além disso há a visão de que eles roubariam os empregos dos cidadãos do país de destino e perturbariam 
a ordem social. Não apenas a sociedade civil pensa assim; em alguns casos, o próprio Estado promove a xenofobia 
ou o racismo contra os refugiados ou migrantes, criando leis anti-imigratórias ou espaços de segregação. Com 
isso, apaga-se toda a história que os levou a imigrar ou se refugiar, nega-lhes o direito de serem vistos como seres 
humanos com características étnicas próprias e os reduz a estereótipos de discriminações racistas. Como pode ser 
visto em recentes passeatas neonazistas que acontecem em diversos lugares do mundo e é retratado na imagem 
da subseção, essas manifestações reafi rmam o caráter da raça pura por critérios estabelecidos pela eugenia. 

Sugere-se que, depois da leitura do texto e em uma roda de conversa, o professor pergunte aos alunos: como 
impedir ações xenófobas na sociedade?
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 PARE e PENSE

1. Refl ita sobre os processos migratórios contemporâneos e a relação deles 
com a existência de Estados nacionais. 

As configurações migratórias são pensadas por políticas públicas, inclusive como um elemento im-
portante para a constituição dos Estados nacionais. Porém, o deslocamento humano caracterizado 
pelos refugiados produz outras perspectivas ao se pensar em Estados nacionais. Muitos encon-
tram-se na condição de refugiados devido a guerras por fronteiras em seus países de origem ou por 
disputas internas entre grupos que buscam o poder hegemônico. Há também os refugiados que são 
perseguidos por serem minorias e, portanto, discriminados e excluídos dos processos de decisões 
políticas em seus Estados de origem. As questões geopolíticas geradas pela pressão de países de-
senvolvidos contra países em desenvolvimento para impedir fluxos migratórios em troca de apoio 
econômico refletem as relações desiguais na constituição da autonomia dos Estados-nações. Outra 
questão seria a negligência ou omissão dos Estados em acolher e receber os migrantes. Alguns des-
ses países, cujos líderes são populistas, propõem políticas discriminatórias via leis anti-imigração, 
que apelam para a noção de que os Estados fortes são formados apenas pela população local. Essa perspectiva vincula a identidade nacional 
à nação e ao patriotismo. Assim, o estrangeiro – no caso, o refugiado ou migrante – seria alguém a ser evitado, um elemento desagregador 
da constituição da nação. A existência de Estados como esses ignora o diálogo e as soluções que envolvam diversos atores, como propõem 
organizações multilaterais.   

2. Por que a imigração é um tema sensível e relevante no mundo contemporâneo?
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O texto a seguir, extraído de um ensaio de Montaigne, apresenta uma reflexão sobre as diferenças culturais 

entre povos europeus e povos indígenas, estes últimos descritos, então, como bárbaros. Leia-o e, depois, responda 
às questões do Roteiro de trabalho.

Sobre os canibais
Michel de Montaigne

[...] Ora, para voltar a meu assunto, e pelo que dela me contaram, acho que não há nada de bárbaro e de selvagem nessa 
nação, a não ser que cada um chama de barbárie o que não é seu costume. Assim como, de fato, não temos outro critério de 
verdade e de razão além do exemplo e da forma das opiniões e usos do país em que estamos. Nele sempre está a religião per-
feita, o governo perfeito, o uso perfeito e consumado de todas as coisas. Eles são selvagens assim como chamamos selvagens os 
frutos que a natureza produziu por si mesma e por seu avanço habitual; quando na verdade os que alteramos por nossa técnica 
e desviamos da ordem comum é que deveríamos chamar de selvagens.

[...] Eles têm suas guerras contra as nações que ficam além das montanhas, mais adiante na terra firme, para as quais vão 
inteiramente nus, não tendo outras armas além dos arcos ou de espadas de madeira, afiadas numa ponta, à moda das ponteiras 
de nossas lanças. É admirável a firmeza de seus combates, que sempre terminam em morte e efusão de sangue, pois eles não 
sabem o que é fuga e pavor. Cada um traz como troféu a cabeça do inimigo trucidado e a pendura à entrada de sua casa. Depois 
de tratar bem por muito tempo seus prisioneiros, e com todas as comodidades que podem imaginar, quem for o dono deles 
faz uma grande assembleia com seus conhecidos. Prende uma corda num dos braços do prisioneiro, por cuja ponta o segura, 
afastado alguns passos, temendo ser ferido por ele, e dá ao mais querido amigo o outro braço para que o segure da mesma 
forma; e os dois, em presença de toda a assembleia, o matam a golpes de espada. Feito isso, assam-no e o devoram juntos, e 
mandam pedaços aos amigos ausentes. Não é, como se pensa, para se alimentarem, assim como faziam antigamente os citas, 
mas para simbolizar uma vingança extrema.

[...] Não fico triste por observamos o horror barbaresco que há em tal ato, mas sim por, ao julgarmos corretamente os 
erros deles, sermos tão cegos para os nossos. Penso que há mais barbárie em comer um homem vivo do que em comê-lo 
morto, em dilacerar por tormentos e suplícios um corpo ainda cheio de sensações, fazê-lo assar pouco a pouco, fazê-lo ser 
mordido e esmagado pelos cães e pelos porcos (como não apenas lemos mas vimos de fresca memória, não entre inimigos 
antigos, mas entre vizinhos e compatriotas, e o que é pior, a pretexto de piedade e religião) do que assá-lo e comê-lo depois 
que está morto.

[...] Portanto, podemos muito bem chamá-los de bárbaros com relação às regras da razão, mas não com relação 
a nós, que os ultrapassamos em toda espécie de barbárie. [...] Não estão em luta para conquista de novas terras, pois 
ainda desfrutam dessa fertilidade natural que os abastece, sem trabalho e sem pena, de todas as coisas necessárias, em 
tal abundância que não têm motivo para aumentar seus limites. Ainda nesse ponto feliz de só desejar tanto quanto suas 
necessidades naturais lhes ordenam: tudo o que vai além é, para eles, supérfluo.

MONTAIGNE, Michel de. Os ensaios: uma seleção. Tradução: Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Penguin/Companhia das Letras, 2010. E-book.

1. Quais são os argumentos de Montaigne para afirmar que chamamos de bárbarie o que está distante dos 
nossos costumes? 

2. Explique a seguinte afirmação presente no texto: "Portanto, podemos muito bem chamá-los de bárbaros 
com relação às regras da razão, mas não com relação a nós, que os ultrapassamos em toda espécie de 
barbárie.”

3. Você considera que, atualmente, as pessoas continuam a avaliar e julgar os outros povos segundo os pró-
prios valores e critérios culturais? Justifique sua resposta. 

4. De que modo podemos contribuir para evitar esse tipo de julgamento sobre povos ou pessoas que não 
conhecemos bem? 
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Quando pensamos em deslocamentos humanos, 
logo nos vem à mente a ideia de movimento de pes-
soas de um lado para o outro, por exemplo, no trajeto 
de casa para a escola ou para o trabalho. De fato, há 
esses deslocamentos diários, mas também há outros 

que são mais longos, como os chamados transuman-
tes, de pessoas que passam uma parte do ano em 
outra região para trabalhar. Esse tipo de deslocamen-
to ocorre, por exemplo, com trabalhadores do Sertão 
nordestino, que se deslocam temporariamente para a 
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 Manifestação de perfil neonazista contra estrangeiros, organizada na cidade de Chemnitz, na Alemanha, em 2018. 
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Zona da Mata com o objetivo de trabalhar na cultura 
da cana-de-açúcar, enquanto a seca  os impossibilita de 
trabalhar em sua propriedade.

 Além desses, há ainda os deslocamentos perma-
nentes, chamados  movimentos migratórios, que 
podem ocorrer em diferentes escalas geográficas e 
temporais: de uma cidade para outra, dentro do mes-
mo território nacional ou entre diferentes países e con-
tinentes. O fenômeno da imigração caracteriza, de cer-
ta forma, a própria origem da espécie humana, visto 
que os primeiros grupos de hominídeos migraram  de 
suas regiões de origem, na África, para outras, há mais 
de um milhão de anos. Com diferentes características, 
as migrações sempre fizeram parte da experiência de 
inúmeras sociedades.

As migrações contemporâneas  são marcadas pela 
constituição dos Estados nacionai s, pois  praticamente 
todo  o território habitado do planeta está dividido en-
tre diferentes países. Um país é um território político 
e social delimitado  cujos habitantes formam laços ét-
nicos, culturais, econômicos e linguísticos; nesse con-
texto, quando um imigrante decide sair  de seu país, 
precisa lidar com o novo  local de destino. Mesmo os 
movimentos migratórios internos  podem envolver de-
cisões políticas de um Estado nacional, na medida em 
que é preciso investir em políticas públicas que aju-
dem a receber as populações que migram  ou, ainda, 
 criar incentivos locais para que não seja necessário 
o deslocamento em busca de melhores condições de 
vida. 

Os movimentos migratórios podem ser motivados 
por inúmeros fenômenos, como desastres ambientais, 
conflitos militares, crises econômicas, perseguições reli-
giosas, étnicas ou culturais,  a busca  por trabalho e por 
 uma vida melhor. Mas  há também motivos mais pes-
soais, como a admiração por outra cultura, o reencon-

tro com parentes ou familiares já imigrados,  o desejo de 
aventuras ou oportunidades de estudo. 

 Existe, no entanto, um tipo específico de desloca-
mento, caracterizado pelo risco de vida estabelecido  em 
função de algum tipo de perseguição sofrida no país de 
origem.  Quem vive nessa condição e  foge para outro 
país  a fim de salvar a  própria vida  é chamado de refu-
giado. Atualmente também se consideram refugiadas 
as pessoas que não podem voltar ao país de origem de-
vido às condições climáticas. 

Foram  firmados inúmeros acordos internacionais  es-
tabelecendo regras para receber  refugiados em condi-
ções dignas, que lhes  garantam a proteção necessária, 
mas nem sempre  é isso  que ocorre. O tratamento dado, 
nos países de destino, a imigrantes e refugiados revela 
a xenofobia e o racismo que alimentam as decisões dos 
Estados e o comportamento das populações que rece-
bem esses deslocados. Muitas pessoas consideram os 
imigrantes um obstáculo para a estabilidade política, a 
identidade cultural ou o desenvolvimento econômico 
do lugar onde vivem. Em certos países, ocorreram, nos 
últimos anos, manifestações públicas de grupos con-
servadores e de clara inspiração nazifascista,  que des-
qualificam os imigrantes e atribuem a eles a responsa-
bilidade pelo desemprego, pelo aumento da violência 
ou pela perda de valores morai s. 

E EN E

1. Refl ita sobre os processos migratórios contem-
porâneos e a  relação deles com a existência de 
Estados nacionais.

2. Por que a imigração é um tema sensível e rele-
vante no mundo contemporâneo?
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Por diversos motivos, entre os quais: as questões que envolvem crises humanitárias, desrespeito aos 
direitos humanos, movimentos xenofóbicos; as dificuldades de países em desenvolvimento e desen-
volvidos de criarem políticas públicas de acolhimento; questões ambientais que envolvem modelo de 
consumo e guerras pelas mais diversas causas. A questão dos refugiados é um possível parâmetro 
para refletir sobre as condições éticas de relações entre etnias, povos, nações e indivíduos na con-
temporaneidade. 

Página 45

PESQUISA

Com esta atividade, objetiva-se produzir refl exões, junto com os estudantes, 
sobre a contribuição da migração nordestina para a constituição da sociedade 
brasileira e, em particular, investigar como isso ocorreu no Sudeste do país. Desse 
modo, visa-se combater estereótipos, conhecer as difi culdades dos migrantes, 
relacionar elementos culturais nordestinos e suas infl uências no cotidiano e com-
preender os ganhos democráticos de uma sociedade ao acolher outras culturas.

A habilidade EM13CHS103 será mobilizada pela elaboração de hipóteses que 
procurem compreender as causas do fl uxo migratório nordestino e seus impac-
tos na região Sudeste. O estudante selecionará, para compor seus argumentos 
e explicações, fontes e dados de diversas naturezas. A habilidade EM13CHS201
será trabalhada com a compreensão dos aspectos imigratórios que contribuem 
para a formação de certas territorialidades. O estudante analisará a dinâmica do 
fl uxo migratório nordestino como elemento de contribuição e infl uência para a 
constituição econômica, política e cultural da região Sudeste. 

Roteiro de trabalho 
1. Façam uma interpretação das canções, identifi cando os signifi cado que 

apresentam e as alusões feitas à realidade dos sertanejos e migrantes 
retratados. Se necessário, pesquisem as palavras e expressões desconhe-
cidas. Organizem uma roda de conversa com a turma toda para partilhar 
as descobertas de cada grupo. 
Espera-se que os estudantes reconheçam nas duas músicas (“Último pau de arara” e “Pau de 
arara”) os sentimentos comuns entre os migrantes. Eles demonstram seu vínculo afetivo com 
suas regiões de morada e origem quando citam a cidade de Cariri e Bodocó, retratam a situação 
de pobreza e miséria em que vivem, onde a terra é seca e os animais definham. O pau de arara, 
um meio de locomoção impróprio para os seres humanos, é o único transporte disponível para 
eles. Enquanto um dos personagens continua em sua cidade natal com esperança de que chova 
para que a situação melhore, o outro migra. E, ao migrar, leva consigo sua cultura e a condição 
de pobreza, simbolizados respectivamente pelos instrumentos e estilos musicais e o matolão 
(saco onde guarda seus poucos pertences). Enfim, através das duas músicas, é possível refletir 
sobre aspectos das vivências individuais e coletivas ligadas à migração nordestina na metade do século XX. 

2. Volte a se organizar em grupo a fi m de efetuar uma pesquisa para aprofundar o tema da migração nordes-
tina para o Sudeste. 
O professor pode permitir que se formem grupos de, no máximo, quatro estudantes para que o trabalho fique mais bem distribuído entre 
os participantes. 

3. Escolham quatro fontes confi áveis, que tenham textos e imagens, identifi cando os seguintes aspectos:
a. história da migração nordestina: período mais intenso, quantidade estimada da população deslocada, 

formas de deslocamento (tipo de transporte) e principais motivos para a migração; 
b. condições gerais da população imigrada nas regiões de destino, especialmente nas grandes cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro: mercado de trabalho, moradia, relações sociais estabelecidas; 
c. transformações culturais provocadas pelo contingente populacional imigrado, como mudanças em práticas 

alimentares, novos gostos musicais, mudanças na linguagem oral, bem como o surgimento de preconceitos 
e práticas violentas contra a população migrante nas cidades do Sudeste.

sobre aspectos das vivências individuais e coletivas ligadas à migração nordestina na metade do século XX. 
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Durante a segunda metade do século XX, um longo e importante deslocamento ocorreu no Brasil, com a vinda de 
milhões de nordestinos para o Sudeste do país em busca de trabalho e de oportunidades. Muitas narrativas literárias, 
telenovelas, filmes e peças de teatro retrataram essa migração. Procure, na internet, duas letras de canção: “Último 
pau de arara” (de Venâncio, Corumbá e J. Guimarães) e “Pau de arara” (de Luiz Gonzaga). Depois, reúnam-se em 
grupos para ouvir as duas canções e realizar as propostas do Roteiro de trabalho. 

1. Façam uma interpretação das canções, identificando o significado que apresentam e as alusões feitas à 
realidade dos sertanejos e migrantes retratados. Se necessário, pesquisem as palavras e expressões desco-
nhecidas. Organizem uma roda de conversa com a turma toda para partilhar as descobertas de cada grupo. 

2. Volte a se organizar em grupo a fim de efetuar uma pesquisa para aprofundar o tema da migração nordes-
tina para o Sudeste.  

3. Escolham quatro fontes confiáveis, que tenham textos e imagens, identificando os seguintes aspectos:

a. história da migração nordestina: período mais intenso, quantidade estimada da população deslocada, 
formas de deslocamento (tipo de transporte) e principais motivos para a migração;

b. condições gerais da população imigrada nas regiões de destino, especialmente nas grandes cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro: mercado de trabalho, moradia, relações sociais estabelecidas;

c. transformações culturais provocadas pelo contingente populacional imigrado, como mudanças em prá-
ticas alimentares, novos gostos musicais, mudanças na linguagem oral, bem como o surgimento de 
preconceitos e práticas violentas contra a população migrante nas cidades do Sudeste.

4. Sistematizem a pesquisa em forma de tópicos e selecionem as imagens encontradas na pesquisa. Em segui-
da, componham a letra de uma canção com os aprendizados do grupo. Vocês podem utilizar uma canção 
já conhecida e construir uma paródia que mantenha o ritmo e a estrutura originais, mas com a letra criada 
por vocês. Organizem-se para ensaiar a canção. Se possível, utilizem acompanhamentos musicais, com 
instrumentos ou o uso de músicas gravadas. 

5. Apresentem a canção para a classe e, simultaneamente, utilizem as imagens selecionadas, para compor 
uma atmosfera de reflexão sobre o tema.

6. Ao final das apresentações, façam uma roda de conversa com a turma toda para refletir sobre a experiência 
e sistematizar, de forma oral, os novos conhecimentos adquiridos.
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Nas últimas décadas, os processos migratórios têm se intensificado em várias re-
giões do mundo, mas sobretudo em países desenvolvidos, como Alemanha, França, 
Espanha, Portugal e Estados Unidos, que atraem grandes fluxos de imigrantes em 
busca de trabalho e de melhores oportunidades, enquanto outras regiões, como 
parte do continente africano, da América Latina, do Oriente Médio, do Sudeste da 
Ásia e do Leste Europeu, favorecem a saída de vastos contingentes populacionais, 
pressionados pelo desemprego, pela fome e pela pobreza.

A direção dos fluxos migratórios internacionais, contudo, já foi bem diferente. A 
migração considerada moderna teve início com a Revolução Industrial, que gerou 
grandes contingentes de migração entre os países europeus durante os séculos XVIII 
e XIX. As mudanças econômicas produzidas pelo crescimento da indústria e dos se-

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS201) 

Analisar e caracterizar as dinâmicas 
das populações, das mercadorias e 
do capital nos diversos continentes, 
com destaque para a mobilidade e a 
fixação de pessoas, grupos humanos 
e povos, em função de eventos na-
turais, políticos, econômicos, sociais, 
religiosos e culturais, de modo a com-
preender e posicionar-se criticamen-
te em relação a esses processos e às 
possíveis relações entre eles.
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As informações relacionadas aos itens a, b e c podem ser encontradas nos sites do Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do IBGE e da Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene). Há ainda vídeos relacionados à pesquisa:
• Destino e saudade – O Nordeste em São Paulo. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=VpvJ88TpCSY. Acesso em: 28 jul. 2020.
• Lamento nordestino – Um documentário sobre a Migração Nordestina. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=aMeVy57AlDA. Acesso em: 28 jul. 2020. 
Artigos e notícias:
ORIGUELA, Daniela. Migrantes nordestinos contam suas histórias. Laboratório de De-
mografia e Estudos Populacionais, 7 nov. 2014. Disponível em: https://www.ufjf.br/
ladem/2014/11/07/migrantes-nordestinos-contam-suas-historias/. Acesso em: 28 jul. 2020.
PEREIRA, Elder. Preconceito contra nordestinos mostra um Brasil que não é cordial. Jusbra-
sil. Disponível em: https://consultorelder.jusbrasil.com.br/artigos/231687919/preconceito
-contra-nordestinos-mostra-um-brasil-que-nao-e-cordial. Acesso em: 28 jul. 2020. 
FERREIRA, Ivanir. Como o preconceito interfere na percepção sobre a identidade do mi-
grante nordestino. Jornal da USP, 28 maio 2020. Disponível em: https://jornal.usp.br/
ciencias/preconceito-interfere-na-percepcao-sobre-a-identidade-do-migrante-nordestino/. 
Acesso em: 28 jul. 2020.
Região Nordeste. Bens registrados nos estados (Patrimônio imaterial). Portal do IPHAN. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/
pagina/detalhes/1613/. Acesso em: 28 jul. 2020.
Centro comunitário: Centro de Tradições Nordestinas: https://www.ctn.org.br/. Acesso em: 28 jul. 2020.

4. Sistematizem a pesquisa em forma de tópicos e selecionem as imagens encontradas na pesquisa. Em segui-
da, componham a letra de uma canção com os aprendizados do grupo. Vocês podem utilizar uma canção 
já conhecida e construir uma paródia que mantenha o ritmo e a estrutura originais, mas com a letra criada 
por vocês. Organizem-se para ensaiar a canção. Se possível, utilizem acompanhamentos musicais, com 
instrumentos ou o uso de músicas gravadas. 
Os tópicos poderiam valorizar a oralidade das expressões e palavras nordestinas, como: o estudante poderia usar o tópico “Matolão” para 
explicar a palavra e depois refletir sobre os aspectos gerais das questões migratórias, o mesmo para “Forró” ou ”Cordel” para reportar-se 
à cultura; lembrando que essa estratégia se inicia em aspectos particulares da palavra para, posteriormente, refletir sobre questões de 
caráter geral; as letras das paródias poderiam basear-se nas duas músicas discutidas nesta seção. 

5. Apresentem a canção para a classe e, simultaneamente, utilizem as imagens selecionadas para compor uma 
atmosfera de refl exão sobre o tema.
Junto com a apresentação da música e das imagens, os estudantes poderiam estar caracterizados como retirantes e encenar a canção ou 
fazer uma coreografia típica da região Nordeste.  

6. Ao fi nal das apresentações, façam uma roda de conversa com a turma toda 
para refl etir sobre a experiência e sistematizar, de forma oral, os novos 
conhecimentos adquiridos.
É importante investigar quais elementos da cultura nordestina os estudantes compreenderam 
como importantes para a constituição da cultura do Sudeste e, por desdobramento, do Brasil; 
se relacionam a pesquisa à análise de práticas de preconceito xenófobo e pensam em modos 
de combatê-los; e, por fim, investigar o histórico de ascendência imigratória da sala. 

  Imigrações contemporâneas: um 
desafio global
O objetivo do texto é refl etir sobre a complexidade das imigrações contempo-

râneas, seus diferentes motivos e contextos. Ainda há países que atraem um fl uxo 
migratório maior, mas outras regiões também recebem imigrantes de diferentes 
partes do mundo. Segundo o jornalista Jaime C. Fialkow, na atualidade, há quatro 
grandes eixos de fl uxos migratórios: países em desenvolvimento para países desenvolvidos (Sul-Norte), entre os 
países desenvolvidos (Norte-Norte), entre países em desenvolvimento (Sul-Sul) e a dinâmica dos refugiados que se 
deslocam em todos esses eixos. 

Esse desenho geopolítico se confi gura com questões econômicas, sociais, políticas, humanitárias e institucionais 
do mundo globalizado e não diz respeito apenas ao país que originou o fl uxo migratório nem ao que o recebe, mas 
ao eixo a que eles pertencem e à sociedade global como um todo. Há fatores recentes que infl uenciam a refl exão 
sobre esses deslocamentos, como a evolução das tecnologias de transporte, e os motivos que as originam e que 
perduram por décadas, como o aumento das desigualdades entre os países ricos e pobres. Outro fator que se 
intensifi cou com a globalização é a postura restritiva de alguns Estados nacionais com políticas mais severas para 
combater e barrar o fl uxo migratório e reprimir a situação de ilegalidade dos imigrantes que conseguem entrar 
em seus territórios. Muitas dessas políticas são acompanhadas de sentimentos ultranacionalistas, xenofóbicos e 
contrários aos direitos humanos. 
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Durante a segunda metade do século XX, um longo e importante deslocamento ocorreu no Brasil, com a vinda de 
milhões de nordestinos para o Sudeste do país em busca de trabalho e de oportunidades. Muitas narrativas literárias, 
telenovelas, filmes e peças de teatro retrataram essa migração. Procure, na internet, duas letras de canção: “Último 
pau de arara” (de Venâncio, Corumbá e J. Guimarães) e “Pau de arara” (de Luiz Gonzaga). Depois, reúnam-se em 
grupos para ouvir as duas canções e realizar as propostas do Roteiro de trabalho. 

1. Façam uma interpretação das canções, identificando o significado que apresentam e as alusões feitas à 
realidade dos sertanejos e migrantes retratados. Se necessário, pesquisem as palavras e expressões desco-
nhecidas. Organizem uma roda de conversa com a turma toda para partilhar as descobertas de cada grupo. 

2. Volte a se organizar em grupo a fim de efetuar uma pesquisa para aprofundar o tema da migração nordes-
tina para o Sudeste.  

3. Escolham quatro fontes confiáveis, que tenham textos e imagens, identificando os seguintes aspectos:

a. história da migração nordestina: período mais intenso, quantidade estimada da população deslocada, 
formas de deslocamento (tipo de transporte) e principais motivos para a migração;

b. condições gerais da população imigrada nas regiões de destino, especialmente nas grandes cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro: mercado de trabalho, moradia, relações sociais estabelecidas;

c. transformações culturais provocadas pelo contingente populacional imigrado, como mudanças em prá-
ticas alimentares, novos gostos musicais, mudanças na linguagem oral, bem como o surgimento de 
preconceitos e práticas violentas contra a população migrante nas cidades do Sudeste.

4. Sistematizem a pesquisa em forma de tópicos e selecionem as imagens encontradas na pesquisa. Em segui-
da, componham a letra de uma canção com os aprendizados do grupo. Vocês podem utilizar uma canção 
já conhecida e construir uma paródia que mantenha o ritmo e a estrutura originais, mas com a letra criada 
por vocês. Organizem-se para ensaiar a canção. Se possível, utilizem acompanhamentos musicais, com 
instrumentos ou o uso de músicas gravadas. 

5. Apresentem a canção para a classe e, simultaneamente, utilizem as imagens selecionadas, para compor 
uma atmosfera de reflexão sobre o tema.

6. Ao final das apresentações, façam uma roda de conversa com a turma toda para refletir sobre a experiência 
e sistematizar, de forma oral, os novos conhecimentos adquiridos.
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Nas últimas décadas, os processos migratórios têm se intensificado em várias re-
giões do mundo, mas sobretudo em países desenvolvidos, como Alemanha, França, 
Espanha, Portugal e Estados Unidos, que atraem grandes fluxos de imigrantes em 
busca de trabalho e de melhores oportunidades, enquanto outras regiões, como 
parte do continente africano, da América Latina, do Oriente Médio, do Sudeste da 
Ásia e do Leste Europeu, favorecem a saída de vastos contingentes populacionais, 
pressionados pelo desemprego, pela fome e pela pobreza.

A direção dos fluxos migratórios internacionais, contudo, já foi bem diferente. A 
migração considerada moderna teve início com a Revolução Industrial, que gerou 
grandes contingentes de migração entre os países europeus durante os séculos XVIII 
e XIX. As mudanças econômicas produzidas pelo crescimento da indústria e dos se-

grandes eixos de fl uxos migratórios: países em desenvolvimento para países desenvolvidos (Sul-Norte), entre os 
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Refletir sobre os fluxos migratórios contemporâneos é um desafio que exige 
pensar de forma global sobre questões econômicas, sociais, humanitárias, relações 
de emprego, movimentos anti-imigração, prevalência dos direitos humanos e 
políticas institucionais dos países junto a organizações internacionais multilaterais. 

Após a leitura, sugere-se perguntar aos estudantes: como o aumento de de-
sigualdade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento contribui para os 
fluxos migratórios?
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 PESQUISA
Com esta atividade, objetiva-se refletir sobre aspectos ligados ao racismo estrutural 

e institucional debatido em momentos anteriores, quando as instituições operam de 
forma a discriminar e exercer o poder coercitivo sobre indivíduos, grupos ou populações. 
O líder estadunidense em 2020, ignorando reivindicações de organismos multilaterais e 
afrontando a carta dos direitos humanos e os tratados internacionais sobre migração e 
refugiados, defende leis mais rígidas tanto para controlar os estrangeiros quanto para 
barrar o fluxo imigratório em seu país. Ele utiliza essas ideias como instrumento político, 
relacionando em seus discursos públicos a imigração à desestabilização de políticas 
públicas internas, transformando o imigrante em agente causador de males sociais, 
como desemprego, pobreza e criminalidade.

Se for possível, antes da pesquisa, o professor pode escolher um trecho de 
algum discurso a favor das leis anti-imigração de Donald Trump e pedir aos alunos 
que opinem sobre ele. 

A habilidade EM13CHS102 será desenvolvida com a identificação e análise dos discursos, práticas e leis propostas 
pelo presidente estadunidense, Donald Trump, para serem discutidos criticamente os elementos etnocêntricos que há ne-
les. A habilidade EM13CHS204 será mobilizada pela avaliação dos elementos que demonstram como Estados nacionais 
praticam leis discriminatórias às minorias, pela análise do desrespeito aos direitos humanos, promovido por mecanismos 
de repressão à imigração. 

 Roteiro de trabalho 

1. Pesquise em sites de jornalismo de diferentes veículos de comunicação quais foram as restrições impostas 
por Trump à imigração. Escolha uma das medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos. 

As tentativas de limitar os vistos da categoria H1-B: 

BERMÚDEZ, Ángel. Como o governo Trump está limitando também a imigração legal aos EUA. BBC News Brasil, 13 set. 2018. Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45495044. Acesso em: 6 set. 2020.

A política de “tolerância zero”:
A COMOVENTE gravação que mostra o sofrimento das crianças separadas da família pela Imigração nos EUA. BBC News Brasil, 19 jun. 
2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44532068. Acesso em: 6 set. 2020.

Construção de muro entre EUA e México:
MARS, Amanda. Supremo autoriza Trump a utilizar dinheiro do Pentágono para o muro com o México. El País, 27 jul. 2019. Disponível 
em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/27/internacional/1564182188_174840.html. Acesso em: 6 set. 2020.

Opiniões dos representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do ACNUR sobre os propósitos anti-imigratórios do 
presidente Donald Trump:
ONU diz que veto de Trump a imigrantes é “ilegal” e “mesquinho”. UOL Notícias, 30 jan. 2017. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/
ultimas-noticias/efe/2017/01/30/onu-diz-que-veto-de-trump-a-imigrantes-e-ilegal-e-mesquinho.htm. Acesso em: 6 set. 2020.

UNICEF denuncia EUA por separarem famílias de imigrantes. Exame, 19 jun. 2018. Disponível em: https://exame.com/mundo/unicef-de-
nuncia-aos-eua-por-separarem-filhos-de-imigrantes-dos-pais/. Acesso em: 6 set. 2020.

2. Analise o material selecionado e sistematize, de forma objetiva, os acontecimentos em torno dessa medida: 
Por que ela foi adotada? Com quais propósitos? Quais foram as repercussões?

Sugestão: a seleção associa os acontecimentos e conteúdos ao conceito de racismo estrutural e institucional. O modo como as decisões 
tomadas, seus propósitos e repercussões tem como finalidade o exercício do poder hegemônico. 

Habilidade (EM13CHS102)

Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histó-
rico e comparando-as a narrativas 
que contemplem outros agentes e 
discursos.

Habilidade (EM13CHS204) 

Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.
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3. Elabore sua apresentação. Pode ser uma reportagem em vídeo, uma foto 
muito expressiva, um texto esclarecedor ou um conteúdo em áudio.

Sugestão: cada grupo apresenta apenas um desses itens, ou seja, um grupo fica responsável 
pela foto, outro pelo vídeo, etc.

4. Para fi nalizar, junte-se à turma em uma roda de conversa para refl etir so-
bre o conjunto de medidas adotadas por Trump. Assumam uma posição 
contrária ou favorável à política do presidente dos Estados Unidos em 
relação à imigração e expliquem o porquê.

Sugestão: No momento em que os estudantes estiverem elaborando os argumentos para 
defender o seu ponto de vista, eles podem considerar os termos xenofobia, etnocentrismo, 
racismos estrutural e institucional. 

  Refugiados: a fuga como sobrevivência
A condição de refugiado é caracterizada por pessoa que sofre perseguições 

e é obrigada a sair de seu país de origem, pois, caso não saia, pode sofrer violência, morte, tortura, escravidão ou 
prisão. Os motivos de perseguição ao refugiado estão relacionados a questões étnicas, religiosas, de nacionalidade 
ou opinião política; o país de origem não lhe garante proteção caso deseje permanecer nele ou voltar a ele. Além 
de todas essas questões adversas, o país de destino nega-lhe, por vezes, asilo, visto de permanência ou sua inte-
gração à sociedade. 

Os campos de refugiados seriam “soluções” temporárias para o deslocamento dos refugiados, mas esses 
espaços agravam as desumanizações sofridas por essas pessoas devido a burocracias, políticas anti-imigratórias 
e desrespeito a tratados internacionais de direitos humanos. Os refugiados permanecem por meses, ou até anos, 
nesses locais, sem perspectiva de retorno ou de acolhimento, vivem em condições de miséria ligadas à privação 
de direitos, sem acesso a saneamento básico, alimentos e moradia digna nem a sistema de educação ou apoio 
psicológico, são submetidos à violência, à exclusão e são vítimas de xenofobia. Essas condições adversas lhes 
retiram a pátria, os laços de identidade locais e o sentimento de pertencimento a uma comunidade. Os caminhos 
até se chegar a um campo de refugiado são repletos de histórias de perdas, mortes, abandono e sofrimento. A 
dignidade humana dos imigrantes e refugiados não diz respeito apenas às demandas das organizações multila-
terais, ela é uma refl exão ética sobre a própria dignidade da humanidade. 

Os refugiados ambientais são grupos humanos forçados a migrar devido a adversidades ambientais que impac-
tam e impedem a sobrevivência em seu local de origem. Seu deslocamento pode ser temporário ou permanente. 
Os fenômenos naturais que forçam essa migração podem estar relacionados a intervenções humanas diretas, a 
causas naturais ou a uma combinação das duas. 

Questões sociais e ambientais devem ser pensadas juntas ao se refl etir sobre os refugiados ambientas: o modelo 
de consumo humano, as intervenções humanas para explorar recursos naturais, as condições governamentais locais 
para lidar com as situações naturais adversas, as desigualdades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento 
e o sofrimento humano relacionado a esses deslocamentos. Estudos indicam que as mudanças climáticas, ligadas 
a questões sociais, intensifi carão esse tipo de migração.
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RELEITURA
Com o texto do sociólogo e fi lósofo Zygmunt Bauman (1925-2017), objeti-

va-se problematizar contemporaneamente a noção de alteridade, o outro como 
medida para refl etir sobre medos sociais. O refugiado não simboliza um encon-
tro pacífi co que gera crescimento mútuo e acolhedor. Ele se torna símbolo de 
perigo aos cidadãos do país de destino, em particular, aos precariados, pessoas 
que são subalternizadas em suas relações de trabalho. A “areia movediça” a 
que Bauman se refere são condições de trabalho precárias, degradantes, com 
pouca ou nenhuma proteção social, em que não há garantia alguma dos meios 
institucionais governamentais de que a situação não possa piorar, ou seja, que 
os precariados não percam até mesmo essa condição degradante de trabalho 
para sua subsistência. 
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Refugiado, segundo a ONU, é uma pessoa que está fora de seu 
país de nacionalidade ou de residência porque sofreu perseguição 
por causa de sua etnia, religião, nacionalidade ou opinião política, e 
encontra-se sem proteção para nele viver ou a ele retornar.

Isso ocorre, sobretudo, quando centros urbanos altamente po-
pulosos tornam-se o cenário de conflitos militares, provocando o 
aumento da mortalidade e a destruição de moradias e ruas. Essas 
disputas, motivadas sobretudo por questões religiosas e étnicas, 
têm sido mais comuns no continente africano e no Oriente Médio. 
Assim, como o objetivo de um é subjugar, expulsar ou exterminar 
o outro, a migração forçada aparece como solução para garantir a 
vida. Em 2013, a ONU afirmou que existiam cerca de 16,7 milhões 
de refugiados internacionais e 33 milhões de refugiados internos. 
Vale destacar que esses números cresceram em virtude do agrava-
mento das crises na Síria e no Iraque. 

Em geral, são as nações com alta taxa de urbanização que, 
há décadas, recebem os  refugiados, pois as grandes cidades são 
mais atrativas, levando em conta as oportunidades de emprego 
e o acesso a serviços, como saúde e educação. Contudo, recen-
temente, o fluxo de refugiados tem tido como destino países da 
América Latina, de parte da Ásia e da África. Países em desen-
volvimento, por exemplo, abrigam hoje 86% dos refugiados, dos 
quais 50% vivem em campos construídos pela ONU. Desse núme-
ro, 40% são crianças.

As condições dos refugiados pelo mundo variam bastante, em-
bora a maioria deles enfrente problemas econômicos, principal-
mente pela dificuldade de acesso a empregos. A isso se soma a 
falta de acesso a educação, saneamento básico, saúde e moradia 
digna. Fica claro, portanto, que sofrem de privação de direitos e 
são expostos à violência, exclusão e xenofobia. Os campos de re-
fugiados, que deveriam ser provisórios, passam a ser definitivos e 
perpetuam-se os problemas enfrentados por essas pessoas.

E
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos em 2020, eleito em 2016 e candidato à reeleição, tem adotado 

inúmeras medidas contra a imigração, dificultando o ingresso de novos imigrantes e aperfeiçoando estratégias 
de controle e fiscalização de estrangeiros em território estadunidense. Faça uma pesquisa sobre esse tema para 
apresentar à turma.

1. Pesquise em sites de diferentes veículos de comunicação quais foram as restrições impostas por Trump à 
imigração. Escolha uma das medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos. 

2. Analise o material selecionado e sistematize, de forma objetiva, os acontecimentos em torno dessa medida: 
Por que ela foi adotada? Com quais propósitos? Quais foram as repercussões? 

3. Elabore sua apresentação. Pode ser uma reportagem em vídeo, uma foto muito expressiva, um texto escla-
recedor ou um conteúdo em áudio. 

4. Para finalizar, junte-se à turma em uma roda de conversa para refletir sobre o conjunto de medidas adota-
das por Trump. Assumam uma posição contrária ou favorável à política do presidente dos Estados Unidos 
em relação à imigração e expliquem o porquê.
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  Mulher protesta em marcha contra centros de 
deportação e detenção em Londres, Reino Unido, 
2020.  
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E N E
  ENGENHARIA Reversa . In:  Black Mirror . Direção de Jakob Verbruggen . 
Reino Unido, 2016.
No quinto episódio da terceira temporada da série  Black Mirror , um gru-
po de soldados e a população local lutam para erradicar uma " sub-raça ", 
cujos membros são chamados de " baratas ". Mas  um erro em um dispo-
sitivo militar revela que as  "baratas são seres humanos a serem elimina-
dos por uma suposta “raça pura”. 

E E
Vimos ao longo do capítulo que a situação dos imigrantes e refugiados pode despertar reações negativas no 

país  que os acolhe. Por exemplo, há o medo de que  eles comprometam a oferta de empregos da nação, ou, ainda, 
que  não aceitem a cultura e  os valores  do lugar para onde foram.  Essa intolerância, portanto,  eleva as taxas de 
violência. No texto a seguir, do pensador  polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), veremos que há outros tipos de 
medo  provocados pela presença de refugiados.  Após a leitura, responda  às questões do Roteiro de trabalho. 

Estas pessoas que estão vindo agora são refugiados que não são famintos, sem pão ou água. São pessoas que, ontem, 
tinham orgulho de seus lares, de suas posições na sociedade, que, frequentemente, tinham um alto grau de educação e assim 
por diante. Mas, agora eles são refugiados. E eles vêm para cá. Quem eles encontram aqui? O precariado. O precariado vive 
na ansiedade. No medo. Nós temos pesadelos. Tenho uma ótima posição social e quero mantê-la.

“Precariado” vem da palavra francesa précarité que, em livre tradução, significa andar em areias movediças. 
Agora, surgem estas pessoas da Síria e da Líbia. Elas trazem esta ameaça de países distantes para nossas casas. 
De repente, eles aparecem ao nosso lado. Não conseguimos omitir suas presenças.

Os refugiados simbolizam, personificam nossos medos. Ontem, eram pessoas poderosas em seus países. Felizes. 
Como nós somos aqui, hoje. Mas, veja o que aconteceu hoje. Eles perderam suas casas, perderam seus trabalhos.

O choque está apenas começando. Não existem atalhos para o problema. Não existem soluções rápidas. 
Então, precisamos nos preparar para um tempo muito difícil que está chegando. Esta onda de imigração que 
aconteceu ano passado não foi a última. Há mais e mais pessoas esperando. Precisamos aceitar que esta é a 
situação. Vamos nos unir e encontrar uma solução.

BAUMAN, Zygmunt.  Por que o mundo teme os refugiados.  Fronteiras do pensamento, 21 maio 2018. Disponível em: 
https://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-o-medo-dos-refugiados . Acesso em : 22  maio 2020.

1. Apesar  de o autor  apresentar  uma defi nição  para o termo  precariado , ela não  abrange completamente o 
sentido  pretendido pelo texto. O que Bauman quis dizer ao chamar a população de países receptores de 
refugiados de “precariada”?

2. No penúltimo parágrafo, o autor afi rma que os refugiados “personifi cam nossos medos”.  A quais medos 
o autor se refere? 

3.  Escreva uma carta endereçada a um refugiado que tenha chegado  ao Brasil e precisa ser acolhido e enten-
der um pouco como é o país. Diga-lhe o que  considera importante que ele saiba  em seus primeiros tempos 
no país que o acolheu.

4. Depois, faça a leitura da carta para a turma e refl ita sobre os diferentes conteúdos apresentados. 
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210 Capítulo 2

Os refugiados são a personifi cação de uma possível piora da situação do “pre-
cariado”, pelo medo destes de acabarem na mesma condição daqueles. Ambas as 
condições são símbolos de novas confi gurações do mercado e dos deslocamentos 
migratórios humanos em um mundo globalizado, suas tensões e confl itos. Bauman 
reforça que haverá novos fl uxos migratórios e que há necessidade de encontrar 
soluções mútuas para não reforçar preconceitos baseados em medo. Um exemplo 
disso estaria na seção Narrativas, em que o encontro com o outro, refugiado 
ou migrante, é um símbolo de crescimento da dignidade humana, da construção 
mútua de convivência e respeito. Eles, “os de fora”, não espelham nem reproduzem 
fobias sociais do país de destino, mas buscam o enfrentamento delas por meio de 
construções paritárias. A inserção dos refugiados no mercado de trabalho agrega 
novas dinâmicas às empresas e as enriquece com visões plurais.

Após a leitura, sugere-se que o professor, com os alunos, leiam, novamente, 
a seção Narrativas e, a partir dessa leitura, refl itam sobre os medos sociais do 
precariado.

A habilidade EM13CHS102 será mobilizada ao identifi car as novas confi gu-
rações de trabalho no mundo globalizado a partir da refl exão sobre condições 
trabalhistas e tensões sociais dos trabalhadores precarizados. Já a habilidade 
EM13CHS204 será trabalhada ao investigar as tensões políticas e econômicas 
nas questões que envolvem o fl uxo migratório dos refugiados por meio dos 
medos sociais dos precariados. Por sua vez, a habilidade EM13CHS603 será 
desenvolvida pela análise sobre como o Estado e sua sociedade desenvolvem 
ou não práticas cidadãs para promover o encontro entre povos e culturas por 
meio dos refugiados. 

Roteiro de trabalho

1. Apesar de o autor trazer uma definição do dicionário para o termo 
precariado, ela não abrange completamente o sentido pretendido 
pelo texto. O que Bauman quis dizer ao chamar a população de países 
receptores de refugiados de “precariado”?
Há muitas discussões acerca do termo, mas, em geral, precariados são trabalhadores em con-
dições precárias nas diversas dimensões de sua atividade laboral, que possuem pouca ou nenhuma garantia trabalhista, acesso restrito a 
direitos sociais, como o direito previdenciário, são mal remunerados e têm jornada de trabalho excessiva. Há ainda os que não recebem 
horas extras, décimo terceiro, descanso remunerado e são subalternizados em sua relação com o empregador, quando há um. 

2. No penúltimo parágrafo, o autor afi rma que os refugiados “personifi cam nossos medos”. A quais medos 
o autor se refere?
O medo de se transformar no “outro”, quer dizer, em um refugiado, no sentido de perder todos os direitos e ficar à margem da socie-
dade ou ser excluído totalmente dela. O precariado, devido às instabilidades e “flexibilidades” do mercado de trabalho e às condições 
precarizadas a que ele se submete para trabalhar, sente-se, segundo Bauman, próximo dessa condição do refugiado e, embora ainda 
não seja um deles, pode vir a ser, há o risco e isso causa medo. O refugiado era alguém que tinha moradia, emprego e estabilidade em 
seu país de origem e, de repente, perdeu tudo isso. O precariado não tem garantia institucional governamental de que isso não ocorra 
com ele. Teme-se que o drama dos refugiados seja vivenciado pelos precariados, mesmo que eles estejam em seu país de origem. 

3.  Escreva uma carta endereçada a um refugiado que tenha chegado ao Brasil 
e precisa ser acolhido e entender um pouco como é o país. Diga-lhe o que 
considera importante que ele saiba em seus primeiros tempos no país que 
o acolheu.
Espera-se que o estudante escreva a carta baseando-se em um exercício de alteridade, de 
reconhecimento e respeito às diferenças e à história do refugiado, e reflita como ambos podem 
desenvolver ações de acolhimento no país.  

4. Depois, faça a leitura da carta para a turma e refl ita sobre os diferentes con-
teúdos propostos.
Se possível, a partir das cartas, os estudantes podem tentar sistematizar alguns princípios de 
acolhimento aos estrangeiros que poderiam ser seguidos pelo país ou mesmo por todos os países, 
como respeito à cultura, à religião, aos costumes, à maneira como se expressam, e debater por 
que isso não acontece. 

Habilidade (EM13CHS102)

Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histó-
rico e comparando-as a narrativas 
que contemplem outros agentes e 
discursos.

Habilidade (EM13CHS204) 

Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.

Habilidade (EM13CHS603) 

 Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.).
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E N E
  ENGENHARIA Reversa . In:  Black Mirror . Direção de Jakob Verbruggen . 
Reino Unido, 2016.
No quinto episódio da terceira temporada da série  Black Mirror , um gru-
po de soldados e a população local lutam para erradicar uma " sub-raça ", 
cujos membros são chamados de " baratas ". Mas  um erro em um dispo-
sitivo militar revela que as  "baratas são seres humanos a serem elimina-
dos por uma suposta “raça pura”. 

E E
Vimos ao longo do capítulo que a situação dos imigrantes e refugiados pode despertar reações negativas no 

país  que os acolhe. Por exemplo, há o medo de que  eles comprometam a oferta de empregos da nação, ou, ainda, 
que  não aceitem a cultura e  os valores  do lugar para onde foram.  Essa intolerância, portanto,  eleva as taxas de 
violência. No texto a seguir, do pensador  polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), veremos que há outros tipos de 
medo  provocados pela presença de refugiados.  Após a leitura, responda  às questões do Roteiro de trabalho. 

Estas pessoas que estão vindo agora são refugiados que não são famintos, sem pão ou água. São pessoas que, ontem, 
tinham orgulho de seus lares, de suas posições na sociedade, que, frequentemente, tinham um alto grau de educação e assim 
por diante. Mas, agora eles são refugiados. E eles vêm para cá. Quem eles encontram aqui? O precariado. O precariado vive 
na ansiedade. No medo. Nós temos pesadelos. Tenho uma ótima posição social e quero mantê-la.

“Precariado” vem da palavra francesa précarité que, em livre tradução, significa andar em areias movediças. 
Agora, surgem estas pessoas da Síria e da Líbia. Elas trazem esta ameaça de países distantes para nossas casas. 
De repente, eles aparecem ao nosso lado. Não conseguimos omitir suas presenças.

Os refugiados simbolizam, personificam nossos medos. Ontem, eram pessoas poderosas em seus países. Felizes. 
Como nós somos aqui, hoje. Mas, veja o que aconteceu hoje. Eles perderam suas casas, perderam seus trabalhos.

O choque está apenas começando. Não existem atalhos para o problema. Não existem soluções rápidas. 
Então, precisamos nos preparar para um tempo muito difícil que está chegando. Esta onda de imigração que 
aconteceu ano passado não foi a última. Há mais e mais pessoas esperando. Precisamos aceitar que esta é a 
situação. Vamos nos unir e encontrar uma solução.

BAUMAN, Zygmunt.  Por que o mundo teme os refugiados.  Fronteiras do pensamento, 21 maio 2018. Disponível em: 
https://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-o-medo-dos-refugiados . Acesso em : 22  maio 2020.

1. Apesar  de o autor  apresentar  uma defi nição  para o termo  precariado , ela não  abrange completamente o 
sentido  pretendido pelo texto. O que Bauman quis dizer ao chamar a população de países receptores de 
refugiados de “precariada”?

2. No penúltimo parágrafo, o autor afi rma que os refugiados “personifi cam nossos medos”.  A quais medos 
o autor se refere? 

3.  Escreva uma carta endereçada a um refugiado que tenha chegado  ao Brasil e precisa ser acolhido e enten-
der um pouco como é o país. Diga-lhe o que  considera importante que ele saiba  em seus primeiros tempos 
no país que o acolheu.

4. Depois, faça a leitura da carta para a turma e refl ita sobre os diferentes conteúdos apresentados. 
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211EU E O OUTRO: IMIGRANTES E REFUGIADOS

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Para trabalhar o racismo estrutural e institucional, sugerem-se as obras O dia em que Dorival encarou a guarda

(1986), o episódio Engenharia reversa da série Black Mirror (2016), Green Book (2018), Racismo recreativo (2019) e 
Quarto do despejo (2019). Para a questão dos imigrantes e refugiados, pode-se utilizar a obra Xenofobia (2016). Para 
os temas eugenia, nazismo, preconceito racial, xenofobia, é interessante abordar as obras Arquitetura da destruição
(1989), O menino do pijama listrado (2018), Corra! (2017) e Infi ltrados na Klan (2018). Essas sugestões podem ser 
utilizadas de diversas maneiras: o professor pode debater sobre o preconceito aos migrantes e refugiados através 
da obra Xenofobia (ou de alguns trechos dela) e concomitantemente a isso refl etir sobre como esse problema se 
interliga a questões de supremacia racial em fi lmes como O menino do pijama listrado e Arquitetura da destruição. 
Esses fi lmes também demonstram como o preconceito racial e xenofóbico precisa de uma estrutura institucional 
para operar (racismo estrutural e institucional). É possível ainda analisar esses preconceitos e discriminações por uma 
ótica que envolva relações de fraternidade e amizade, como em O menino do pijama listrado ou Green Book. As 
indicações objetivam ampliar e aprofundar a compreensão dos temas das seções e do capítulo como um todo. 
Pode-se combiná-las de diversas formas, além das aqui sugeridas. As indicações objetivam auxiliar os debates, 
exercícios, atividades, discussões e aprofundamentos que o professor julgar necessário. Elas visam o exercício 
crítico e a análise das noções e práticas que envolvem preconceitos e discriminações, a fi m de pensar em modos 
de intervir com atitudes que promovam os direitos humanos e uma sociedade onde a pluralidade cultural e de 
ideias prevaleça. 

Página 52

 ENEM
1. D

2. B

3. B

4. E

5. C

52 CAPÍTULO 2  

ENEM
1. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo 

que desquali� caram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios 
cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar 
as aberrações cometidas em seu nome.

SILVEIRA, R. Os selvagens e a massa: papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental. Afro-Ásia, n. 23, 1999 (adaptado). 

A posição assumida pela Unesco, a partir de 1948, foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre 
os quais se destacava o(a)

a. ataque feito pelos japoneses à base militar  norte-americana de Pearl Harbor. 

b. desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações.

c. morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. 

d. execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. 

e. lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças estadunidenses. 

2. O movimento negro uni� cado (MNU) distingue-se do Teatro Experimental do Negro (TEN) por sua crítica ao discurso nacional 
hegemônico. Isto é, enquanto o TEN defende a plena integração simbólica dos negros na identidade nacional “híbrida”, o MNU 
condena qualquer tipo de assimilação, fazendo do combate à ideologia da democracia racial uma das suas principais bandeiras 
de luta, visto que, aos olhos desse movimento, a igualdade formal assegurada pela lei entre negros e brancos e a difusão do mito 
de que a sociedade brasileira não é racista teriam servido para sustentar, ideologicamente, a opressão racial.

COSTA, S. Dois Atlânticos: teoria social, antirracismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado).

INFILTRADO na Klan. Direção de Spike Lee. Estados Unidos, 2018, 135 min.
Baseado no relato autobiográfico Black Klansman, Ron Stallworth, um policial negro, consegue se 
infiltrar no grupo racista e supremacista branco dos Estados Unidos chamado Ku Klus Klan. Por 
intermédio de um policial branco, seu parceiro de trabalho, e por meio de conversas telefônicas, 
Ron consegue descobrir uma série de crimes de ódio cometidos pelo grupo.

CORRA ! Direção de Jordan Peele. Estados Unidos, 2017, 103 min.
Corra! conta a história de uma família branca do sul dos Estados Unidos cuja filha namora 
um jovem fotógrafo negro. A história guarda segredos perturbadores.

O DIA em que Dorival encarou a guarda. Direção de Jorge Furtado e José Pedro Goulart. 
Brasil, 1986, 14 min. 
O curta-metragem conta a história de um preso em um quartel do  Exército que desafia os 
carcereiros para poder tomar banho.
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A CONQUISTA 
PORTUGUESA E OS 
POVOS INDÍGENAS 3

  
R    

 

Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500, de Oscar Pereira da Silva, 1922 (óleo sobre tela, 2 m × 3,3 m).
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 Neste capítulo, vamos refletir  a respeito da conquista portuguesa sobre o 
território americano, onde já existiam milhões de habitantes,  aos quais generi-
camente chamamos de indígenas. Para começar, conheceremos duas histórias: 
uma de 1570, outra de 2019.

 

R

ocê conhece a imagem de abertura  deste 
capítulo? Ela  costuma aparecer em livros di-
dáticos para ilustrar os primeiros tempos da 

conquista  do território americano  pelos portugueses. 
 O quadro de Oscar Pereira da Silva não foi pintado 
em 1500, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou 
 no litoral sul da Bahia. A obra, de 1922, é um pai-
nel imenso , com 2 metros de altura e 3,3 metros de 
comprimento , e integra o acervo do Museu Paulista 
(também conhecido como Museu do Ipiranga). 

Esse painel foi criado em um contexto de va-
lorização de episódios e personagens da história 
colonial brasileira , que deveriam ser retratados 
com grandiosidade e muita pompa. Observem 
que a cena apresenta, no centro, a chegada de 
um barco com alguns portugueses, entre  os quais 
é possível ver marinheiros, soldados e um religio-
so.  Já em terra firme, está Pedro Álvares Cabral, 

acompanhado de um soldado que empunha a 
bandeira de Portugal. Ao fundo, outras caravelas 
e barcos em diferentes pontos da costa sugerem 
o deslocamento da frota em direção ao desem-
barque  na praia. Tudo no quadro  expressa movi-
mentação e dinamismo, exceto os indígenas . Eles 
parecem fixos na areia, surpresos, boquiabertos, 
paralisados de espanto e, talvez, de admiração. 
Essa imagem representa uma visão de mundo: os 
portugueses foram protagonistas; os indígenas, 
espectadores admirados  pela grandeza da  civili-
zação europeia . 

Atualmente, temos uma compreensão bastante 
diferente  desse e de outros eventos da nossa his-
tória colonial, especialmente  porque aprendemos a 
reconhecer que os portugueses não foram os úni-
cos protagonistas dessa narrativa e que a conquista 
não foi uma experiência pacífica. 

Este capítulo analisa os primeiros séculos da 
história de formação do território brasileiro, inte-
grado ao Império Português. O ponto de partida 
é a compreensão do signifi cado e dos propósitos 
da expansão marítima e das conquistas territoriais 
empreendidas pelos portugueses entre os séculos 
XV e XVI. A partir da chegada dos europeus, dis-
cute-se o sentido de conquista, a dominação, a 
imposição cultural sobre os povos indígenas e as 
atividades de exploração econômica relacionadas 
à expansão imperial. 

A conquista da América foi também uma im-
portante etapa do processo de formação de uma 
economia mundial, estabelecendo contato entre 
diversos lugares do planeta. É nesse sentido que o 
historiador Serge Gruzinski afi rma que o Tratado de 

Tordesilhas é a certidão de nascimento da globalização, principalmente por causa 
do processo de dominação e imposição cultural ocorrido durante a colonização da 
América. Assim, o estudo sobre as transformações do território e sobre suas múl-
tiplas fronteiras, perpassadas por episódios de violência, permite refl etir de forma 
crítica sobre a narrativa tradicional da colonização como progresso inevitável. Essa 
narrativa, construída pelos grupos hegemônicos que se perpetuam elaborando 
a ideia de uma fronteira abstrata e uma unidade do território nacional, ignora a 
diversidade das populações indígenas atuais e estigmatiza o direito delas à terra. 

O famoso quadro de Oscar Pereira da Silva, na abertura do capítulo, pode servir 
de ponto de partida para uma conversa sobre este encontro entre culturas, que 
é acompanhado de um estranhamento e também de confl itos. 

Páginas 54 e 55

Objetivos do capítulo: 
1.  Compreender o processo de conquista português na América destacando as 

estratégias de dominação e os confl itos culturais entre europeus, indígenas 
e africanos.

2.  Analisar o processo de montagem do sistema colonial como estratégia de  
obtenção de riquezas e exploração dos recursos naturais.

3.  Valorizar a diversidade cultural brasileira considerando o signifi cado dos 
povos indígenas no processo de formação cultural brasileira. 

Temas contemporâneos transversais (TCT):
• Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes his-

tóricas e culturais brasileiras
• Educação ambiental 
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C ompetê ncias especí ficas das C iê ncias H u manas e S ociais Aplicadas da B N C C
1 .   A nalisar p roc essos p olític os,  ec onô m ic os,  soc iais,  am b ientais e c u ltu rais nos â m b itos loc al,  regional,  

nac ional e m u ndial em  dif erentes tem p os,  a p artir da p lu ralidade de p roc edim entos ep istem oló gic os,  
c ientíf ic os e tec noló gic os,  de m odo a c om p reender e p osic ionar- se c ritic am ente em  relaçã o a eles,  
c onsiderando dif erentes p ontos de v ista e tom ando dec isõ es b aseadas em  argu m entos e f ontes de 
natu rez a c ientíf ic a.

5 .   I dentif ic ar e c om b ater as div ersas f orm as de inj u stiça,  p rec onc eito e v iolê nc ia,  adotando p rinc íp ios 
é tic os,  dem oc rá tic os,  inc lu siv os e solidá rios,  e resp eitando os D ireitos H u m anos.

6 .   P artic ip ar do deb ate p ú b lic o de f orm a c rític a,  resp eitando dif erentes p osiçõ es e f az endo esc olh as 
alinh adas ao ex erc íc io da c idadania e ao seu  p roj eto de v ida,  c om  lib erdade,  au tonom ia,  c onsc iê nc ia 
c rític a e resp onsab ilidade.

A c o m p et ê n c ia 1  será  trab alh ada p ela aná lise de div ersos doc u m entos,  c om o relatos de v iaj antes nas 
A m é ric as e p intu ras q u e b u sc am  rec onstitu ir c om o se deu  o c ontato entre os c oloniz adores e os p ov os 
originá rios.  A  c o m p et ê n c ia 5  será  ab ordada p ela disc u ssã o sob re a ac u ltu raçã o indígena im p osta 
p elos c oloniz adores,  c om o p rop osto p ela seçã o L er  do c u m en t o s e im ag en s,  p or m eio da aná lise 
do p ap el das m issõ es nesse p roc esso.  J á  a c o m p et ê n c ia 6  será  tratada p or m eio da aná lise c rític a da 
p erm anê nc ia da c u ltu ra indígena nas tradiçõ es b rasileiras,  de m odo a rec onh ec er a p artic ip açã o dessas 
c om u nidades na c onstru çã o da identidade nac ional.  N a seçã o N ar r at iv as ,  c om p ararem os as v isõ es de 
m u ndo de p ov os indígenas b rasileiros c om  ou tras f orm as de organiz açã o da v ida soc ial em  nosso p aís.   
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P á g i n a  5 6
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O  primeiro texto pertence a J ean de L éry , um missionário francês que viajou 

para o Brasil no século X V I e aqui morou por quase um ano na antiga colônia 
francesa que se situava próxima à região da Baía da G uanabara. Sobre sua viagem 
e sobre o seu contato com T upinambá, o autor escreveu seu livro H istória de uma 
viagem feita à T erra do Brasil. O  primeiro fragmento está em forma de diálogo. 

J á o segundo texto pertence a Ailton K renak , uma das maiores lideranças indí-
genas brasileiras da atualidade, com reconhecimento internacional. Sua militância 
é a favor da preservação do meio ambiente e dos direitos dos povos indígenas. O  
excerto pertence a seu livro I deias para adiar o fi  m do mundo, em que defende 
ideias por meio de uma argumentação clara, intermeada de situações por ele 
vividas.

A habilidade E M 1 3 C HS 5 0 2  é desenvolvida nesta atividade por meio da discus-
são sobre o estilo de vida dos indígenas antes e depois da colonização, de forma 
a conscientizar sobre a relação das pessoas com o meio ambiente.

P á g i n a  5 7
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1 .  Segundo J ean de L éry , o velho indígena com quem ele conversou possuía 
uma visão muito peculiar sobre a extração do pau-brasil realizada por 
franceses e portugueses. Como L éry  descreve essa visão?
L é r y  desc rev e q u e a v isã o do indígena é  q u e a ex traçã o de p au - b rasil rep resenta a lou c u ra dos estrangeiros,  q u e q u erem  se v aler da terra e de 
su a p rodu çã o em  grande esc ala nã o p ara c onsu m o p ró p rio,  m as sim  p ara ac ú m u lo e h erança.  E ssa ló gic a p ara o índio nã o é  sã ,  p ois a terra,  
assim  c om o f ornec e su p rim entos h oj e p ara aq u eles q u e estã o v iv os,  su p rirá  a todos no f u tu ro.  L ogo,  nã o h á  nec essidade de ex trair tu do j á .

2 . Ailton K renak critica duramente a atuação das corporações no mundo atual e suas consequências para o 
planeta. P or que ele afi  rma que existe uma sub-humanidade? Q ual é a relação dessa sub-humanidade com 
a atuação das corporações?
A su b - h u m anidade é c om p osta daq u eles q u e v iv em  agarrados à  terra,  c om o oc orre c om  m u itos p ov os indígenas.  A s c orp oraçõ es p ro-
v oc am  u m  desc olam ento do ser h u m ano c om  a T erra,  u m a v ez q u e as p essoas sã o inv adidas p or p rodu tos artif ic iais q u e sã o v endidos e 
inc orp orados na soc iedade c om o m odernos.

H ab ilidade ( E M 13 C H S 5 02 )  
A nalisar situ açõ es da v ida c otidiana,  
estilos de v ida,  v alores,  c ondu tas etc . ,  
desnatu raliz ando e p rob lem atiz ando 
f orm as de desigu aldade,  p rec onc ei-
to,  intolerâ nc ia e disc rim inaçã o,  e 
identif ic ar açõ es q u e p rom ov am  os 
D ireitos H u m anos,  a solidariedade e 
o resp eito à s dif erenças e à s lib erda-
des indiv idu ais.   
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L eia abaixo  o trecho de uma narrativa publicada pelo viajante francês J ean de L éry  em 
que ele  reproduz um diálogo  com um velho tupinambá,  em 1557  . Depois, reflita sobre as 
questões presentes no R o t eir o  de t r abalh o .

T r ec h o  1
U m  v elh o   t u p in am bá

E m  geral,  os nossos T u p inam b á  f ic am  b em  adm irados ao v er os f ranc eses e os ou tros dos p aíses 
longínq u os terem  tanto trab alh o p ara b u sc ar o seu  arab otã ,  isto é ,  p au - b rasil.  H ou v e u m a v ez  u m  
anc iã o da trib o q u e m e f ez  esta p ergu nta:  

—  P or q u e v indes,  v ó s ou tros,  m airs e p eró s ( f ranc eses e p ortu gu eses) ,  b u sc ar lenh a de tã o 
longe p ara v os aq u ec er?  N ã o tendes m adeira em  v ossa terra?

R esp ondi q u e tính am os m u ita,  m as nã o daq u ela q u alidade,  e q u e nã o a q u eim á v am os,  c om o ele o su p u nh a,  m as 
dela ex traíam os tinta p ara tingir,  tal q u al o f az iam  eles c om  seu s c ordõ es de algodã o e su as p lu m as.  R etru c ou  o v elh o 
im ediatam ente:  

—  E  p orv entu ra p rec isais de m u ito?
—  S im ,  resp ondi- lh e ( p roc u rando sem p re f az er- m e entender) ,  p ois no nosso p aís ex istem  negoc iantes q u e p os-

su em  m ais p anos,  f ac as,  tesou ros,  esp elh os e ou tras m erc adorias do q u e p odeis im aginar e u m  só  deles c om p ra todo 
o p au - b rasil,  c om  q u e m u itos nav ios v oltam  c arregados.

—  A h !  ,  retru c ou  o selv agem ,  tu  m e c ontas m arav ilh as,  ac resc entando dep ois de b em  c om p reender o q u e lh e 
dissera:  Mas esse h om em  tã o ric o de q u e m e f alas nã o m orre?

—  S im ,  disse eu ,  m orre c om o os ou tros.  Mas os selv agens sã o grandes c onv ersadores e c ostu m am  ir,  em  q u alq u er 
assu nto,  até  o f im ,  p or isso p ergu ntou - m e de nov o:  

—  E  q u ando m orre,  p ara q u em  f ic a o q u e deix a?
—  P ara seu s f ilh os,  se os tem ,  resp ondi,  a f alta destes,  p ara os irm ã os ou  p arentes m ais p ró x im os.
—  N a v erdade,  c ontinu ou  o v elh o,  q u e c om o v ereis nã o era nenh u m  tolo,  agora v ej o q u e v ó s ou tros m airs sois 

grandes lou c os,  p ois atrav essais o m ar e sof reis grandes inc ô m odos,  c om o diz eis q u ando aq u i c h egais,  e trab alh ais tanto 
p ara am ontoar riq u ez as p ara v ossos f ilh os ou  p ara aq u eles q u e v os sob rev iv em !  N ã o será  a terra q u e v os nu tria su f ic iente 
p ara alim entá - los tam b é m ?  T em os p ais,  m ã es e f ilh os a q u em  am am os;  m as estam os c ertos de q u e,  dep ois de nossa 
m orte,  a terra q u e nos nu triu  tam b é m  os nu trirá ,  p or isso nã o nos p reoc u p am os e desc ansam os sem  m aiores c u idados!

A L V E S  F I L H O ,  I v an.  Brasil, 500 anos em documentos.  R io de J aneiro:  Mau ad,  1 9 9 9 .  p .  5 9 .

Ailton K renak , uma das mais importantes lideranças indígenas da atualidade, é um crítico do modelo de desen-
volvimento das sociedades ocidentais. Nesse trecho  de seu livro   I deias para adiar o fim do mundo , ele apresenta 
sua visão sobre o papel destruidor das grandes corporações mundiais.

T r ec h o  2
U m  lí der  in dí g en a c o n t em p o r â n eo
Ailton K renak

E nq u anto a h u m anidade está  se distanc iando do seu  lu gar,  u m  m onte de c orp oraçõ es esp alh af atosas v ai tom ando 
c onta da T erra.  N ó s,  a h u m anidade,  v am os v iv er em  am b ientes artif ic iais p rodu z idos p elas m esm as c orp oraçõ es q u e 
dev oram  f lorestas,  m ontanh as e rios.  E les inv entam  k its su p erinteressantes p ara nos m anter nesse loc al,  alienados de 
tu do,  e se p ossív el tom ando m u ito rem é dio.  P orq u e,  af inal é  p rec iso f az er algu m a c oisa c om  o q u e sob ra do lix o q u e 
p rodu z em ,  e eles v ã o f az er rem é dio e u m  m onte de p araf erná lias p ara nos entreter.  

[ . . . ]
E nq u anto isso,  a h u m anidade v ai sendo desc olada de u m a m aneira tã o ab solu ta desse organism o 

q u e é  a terra.  O s ú nic os nú c leos q u e ainda c onsideram  q u e p rec isam  f ic ar agarrados nessa terra sã o 
aq u eles q u e f ic aram  m eio esq u ec idos p elas b ordas do p laneta,  nas m argens dos rios,  nas b eiras dos 
oc eanos,  na Á f ric a,  na Á sia e na A m é ric a L atina.  S ã o c aiçaras,  índios,  q u ilom b olas,  ab orígenes –  a 
su b - h u m anidade.  P orq u e tem  u m a h u m anidade,  v am os diz er,  b ac ana.  E   tem  u m a c am ada m ais b ru -
ta,  rú stic a,  orgâ nic a,  u m a su b - h u m anidade,  u m a gente q u e f ic a agarrada na terra.  P arec e q u e eles 
q u erem  c om er terra,  m am ar na terra,  dorm ir deitados sob re a terra,  env oltos na terra.  A  organic idade 
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3 . Entre uma narrativa e outra passaram-se mais de 500 anos;  no entanto, elas 
apresentam pontos em comum. Identifi  quem esses aspectos e expliquem 
por que eles continuam presentes.
A m b os os tex tos traz em  v isõ es c ontrá rias à  ex p loraçã o da T erra de m odo p redató rio,  ou  sej a,  
tanto o indígena do tex to de L é r y q u anto K renak p rop õ em  u m a m aior sintonia do ser h u m ano 
c om  a T erra,  c ondenando a ex p loraçã o dem asiada dos rec u rsos natu rais.

4 . O rganizem uma roda de conversa com toda a turma para partilhar as opi-
niões do grupo. Ao fi  nal, observem novamente a imagem de abertura do 
capítulo e opinem: Ela expressa corretamente as relações entre indígenas 
e europeus?

Não há uma única resposta correta possível, o importante é que os estudantes 
desenvolvam a capacidade de observação e criem argumentos para sustentar sua 
opinião. A imagem mostra o estranhamento, mas não uma visão de confl  ito. Não 
há a preocupação do autor em denunciar uma relação predatória dos europeus 
com as terras que conquistariam nem uma atitude crítica sobre a relação que os 
europeus estabeleceriam com os povos indígenas.

P á g i n a  5 8
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P or meio da leitura do infográfi  co, pode-se levantar alguns elementos que organizaram o sistema colonial. Deve 

ser consultado sempre que necessário ao longo do trabalho com o capítulo. 

P á g i n a  5 9
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A partir de uma análise do mapa, a discussão pode ser iniciada com as hipóteses que teriam permitido a po-

voação da América antes da chegada dos europeus. É importante destacar que se identifi  ca uma diversidade de 
povos e culturas que possuem histórias e culturas particulares.

P á g i n a  6 1
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1 .  Identifi  que as diferentes hipóteses para o povoamento da América.
U m a das hi p ó teses af irm a q u e os p rim eiros h u m anos teriam  c h egado na A m é ric a a p artir do es-
treito de B ering em  m ú ltip las m igraçõ es.  O u tra indic a q u e os h om ens j á  v iv iam  aq u i h á  m u ito m ais 
tem p o,  u m a v ez q u e há  c arac terístic as dos f ó sseis enc ontrados aq u i sem elh antes à s de p essoas 
originá rias do c ontinente af ric ano.

2 . Como você caracterizaria a diversidade de povos na ocupação do continente 
americano há cerca de 5 mil anos?
A div ersidade de p ov os originá rios era p rov av elm ente v asta,  c ada q u al oc u p ando u m  territó rio 
distinto e se adap tando a ele c onf orm e a nec essidade.  P or isso,  algu ns se tornaram  c oletores- c a-
çadores e ou tros c onstru íram  grande im p é rios.

8./9-,**)*+)/9-&,3.6,/
O  mapa interativo das populações indígenas no Brasil é um recurso que possibilita a visualização espacial de 

diversas informações e dados sobre a temática.

�  O cas em aldeia da etnia Enaw enê-Naw ê na T erra 
Indígena Enaw enê-Naw ê, J uína (MT ), 2020. 
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1 .  Segundo J ean de  L éry , o velho indígena com quem ele  conversou possuía uma visão muito  peculiar sobre a 
extração do pau-brasil realizada  por franceses e portugueses. Como  L éry  descreve essa visã o?  

2 .  Ailton K renak  critica duramente a atuação das corporações no mundo atual e suas consequências para o 
planeta. P or que ele afi  rma que existe uma sub-humanidade?  Q ual  é a relação dessa sub-humanidade com 
a atuação das corporações?  

3 .  Entre uma narrativa e outra passaram-se  praticamente 500 anos ;  no entanto, elas apresentam  pontos em 
comum.  Identifi  quem esses  pontos e  expliquem  por que eles  continuam presentes . 

4 .   O rganizem uma roda de conversa com toda a  turma para partilhar as opiniões do grupo. Ao fi  nal, obser-
vem novamente a imagem de abertura do capítulo e  opinem:  Ela expressa corretamente as relações entre 
indígenas e europeus ?

�  P ágina da tradução latina 
do livro de J ean de L éry .

dessa gente é  u m a c oisa q u e inc om oda,  tanto q u e as c orp oraçõ es tê m  c riado c ada v ez  m ais m ec anism os p ara sep a-
rar esses f ilh otes da terra de su a m ã e.   “ V am os sep arar esse negó c io aí,  gente nã o está  treinada p ara dom inar esse 
rec u rso natu ral q u e é  a terra “ .  R ec u rso natu ral p ara q u em ?  D esenv olv im ento su stentá v el p ara q u ê ?  O  q u e é  p rec iso 
su stentar?

K R E N A K ,  A ilton.  I deias p ara adiar o f im  do m u ndo.  S ã o P au lo:  C om p anh ia das L etras,  2 0 1 9 .  p .  2 1 - 2 2 .

 O  p a s t o r  f r a n c ê s  J e a n  d e  L é r y  ( 1 5 34 -
1 6 1 1 )  v e i o  a o  B r a s i l  c o mo  mi s s i o n á r i o  
p a r a  p r e g a r  o  E v a n g e l h o .  C h e g o u   e m 
u ma  e x p e d i ç ã o  q u e  p r e t e n d i a  f o r ma r  
u m n ú c l e o  d e  c o l o n i z a ç ã o  f r a n c e s a .  E m 
1 5 7 8 ,   e l e  p u b l i c o u  u m r e l a t o  i l u s t r a d o  
i n t i t u l a d o  N arrat iv a d e  um a v iage m  f e i-
t a à   T e rra d o B ras il ,  r i c o  e m d e s c r i ç õ e s  
d a  n a t u r e z a  b r a s i l e i r a ,  d a s  p o p u l a ç õ e s  
 n a t i v a s  e  d e  s e u s  c o s t u me s .
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Ailton K renak  nasceu em Minas G erais, em 19 53;  na ju-
ventude, mudou-se com a família para o P araná, tornou-se 
produtor gráfico e jornalista. Nos anos 19 8 0, participou da 
fundação da União das Nações Indígenas (UNI) e, na década 
seguinte, da Aliança dos P ovos da F loresta.
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1 .  I d e n t i fi  q u e  a s  d i f e r e n t e s  h i p ó t e s e s  p a r a  o  p o v o a me n t o  d a  A mé r i c a .

2 .  C o mo  v o c ê  c a r a c t e r i z a r i a  a  d i v e r s i d a d e  d e  p o v o s  n a  o c u p a ç ã o  d o  
c o n t i n e n t e  a me r i c a n o  h á  c e r c a  d e  5  mi l  a n o s ?  
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ter sido  empregada de maneira equivocada para defi-
nir os habitantes dessas terras por Cristóvão Colombo, 
que  julgou , a princípio, ter alcançado as Í ndias quando 
 chegou às terras da América. 

Hoje em dia, os descendentes dos habitantes que 
viviam no continente antes da chegada dos europeus 

são chamados de p o v o s o r ig in á r io s. Eles estão  espa-
lhados por diversas regiões. Alguns  habitam as florestas;  
outros, o litoral;  muitos moram em cidades;  e há ainda 
alguns que vivem nas regiões mais  áridas do Brasil. O b-
serve no mapa desta página a distribuição das maiores 
terras indígenas no território brasileiro.
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V E N E Z U E L A

C O L Ô M B I A

P E RU

GU I A N A  F R A N CES A  ( F R A )
S U RI N AM E

G U I AN A

P ARAG U AI

U RU G U AI

C H I L E

ARG E N T I N A

B O L Í V I A

 D om ínio U F  Á rea

 1 .  Y anom am i R R / A M 9  6 6 4  9 7 5
  2 .  A lto do J av ari A M 8  5 4 4  4 8 2
  3 .  A lto do R io N egro A M 7  9 9 9  3 8 1
  4 .  Menk ragnoti P A / MT  4  9 1 4  2 5 5
  5 .  T rom b etas/ Map u era A M/ P A / R R  3  9 7 0  4 1 8
  6 .  K ay ap ó  P A  3  2 8 4  0 0 5
  7 .  P arq u e do T u m u c u m aq u e P A / A P  3  0 1 7  0 6 8
  8 .  P arq u e do X ingu  MT  2  6 4 2  0 0 3
  9 .  W aim iri- A troari R R / A M 2  5 8 5  9 1 1
1 0 .  Mu ndu ru k u  P A  2  3 4 0  3 6 0
1 1 .  U ru - E u - W au - W au  R O  1  8 6 7  1 1 8
1 2 .  B aú   P A  1  8 5 0  0 0 0
1 3 .  Mé dio R io N egro I  A M 1  7 7 6  1 3 9
1 4 .  R ap osa S erra do S ol R R  1  7 5 1  3 3 0
1 5 .  T rinc h eira B ac aj á  P A  1  6 5 0  9 3 9
1 6 .  P arq u e do A rip u anã  R O / MT  1  6 0 3  2 4 6
1 7 .  D eni  A M 1  5 3 0  0 0 0
1 8 .  K ay ab i P A / MT  1  4 0 8  0 0 0
1 9 .  P arq u e do A ragu aia T O  1  3 5 8  4 9 9
2 0 .  R io P aru  d` E ste P A  1  1 9 5  7 8 6
2 1 .  R io B ia A M 1  1 8 5  7 9 2
2 2 .  C u ata- L aranj al A M 1  1 2 1  3 0 0
2 3 .  N h am u ndá / Map u era A M/ P A  1  0 4 9  5 2 0
2 4 .  N am b ik w ara MT  1  0 1 1  9 6 1
2 5 .  A raw ele I gu arap e I p ix u na P A  9 4 0  9 1 1
2 6 .  A ndirá - Marau  A M/ P A  7 8 8  9 1 1
2 7 .  A p y terew a P A  7 7 3  0 0 0
2 8 .  C ac h oeira S ec a P A  7 6 0  0 0 0
2 9 .  A rip u anã  MT  7 5 0  6 4 9
3 0 .  F naw ene- N aw e MT  7 4 2  0 8 9
3 1 .  K u lina do Mé dio J u ru á  A M 7 3 0  1 4 3
3 2 .  H i Merim ã  A M 6 8 0  0 0 0
3 3 .  S ã o Marc os R R  6 5 4  1 1 0
3 4 .  C ap oto/ J arina MT  6 3 4  9 1 5
3 5 .  Z o` é   P A  6 2 4  0 0 0
3 6 .  W aiap i A P  6 0 7  0 1 7
3 7 .  K nam ari do R io J u ru á  A M 5 9 5  4 3 4
3 8 .  P aresi MT  5 6 3  5 8 6
3 9 .  E v arel A M 5 4 8  1 1 7
4 0 .  K adiw eú  MS  5 3 8  5 3 6
4 1 .  A lto T u riaçu  MA  5 3 0  5 2 5

P arq u es e T erras indí g enas
( á reas acima de 5 00000 h ectares)

Trópico de C apricórnio
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Com base em:  IBG E. Atlas geográfico escolar. R io de J aneiro, 2009 . p. 112.
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 M A P A   I n t er at iv o  das P o p u laç õ es I n dí g en as n o  B r asil .  Disponível em:  https: //indigenas.ibge.gov.br/mapas
-indigenas-2.html. Acesso em:  28  abr. 2020.
O  Instituto Brasileiro d e G eografia e Estatística (IBG E) construiu uma plataforma de dados com diversos recursos 
interativos. No link   mencionado, você pode visualizar  dados estatísticos sobre a população indígena  do Brasil em 
19 9 1, 2000 e 2010.  O rientado pelo professor, acesse o link  e visualize diferentes cenários, utilizando os recursos 
de seleção  de informações. 

Ca
rlo

s 
Ve

sp
úc

io
Pi

cc
lic

k.
fr



215A CONQUISTA PORTUGUESA E OS POVOS INDÍGENAS

Página 62

PESQUISA
Esta atividade trabalha a diversidade dos povos indígenas e a questão da de-

marcação de terras. Espera-se que os estudantes sejam capazes de compreender 
que os povos originários são diversos e que generalizações podem ser precon-
ceituosas. Além disso, é desejável que refl itam sobre a relação desses povos com 
a terra e o processo de demarcação de suas terras. 

Para esta atividade, os estudantes precisam ser divididos em cinco grandes 
grupos e cada um pesquisará uma das regiões brasileiras. Os estudantes poderão 
usar os celulares em sala para iniciar a pesquisa ou os computadores disponíveis no 
colégio. Se isso for inviável, o professor deve solicitar que a pesquisa seja realizada 
em casa e que os estudantes apresentem os resultados aos colegas na aula seguinte. Primeiro, eles devem levantar 
o nome dos vários povos oriundos daquela região que encontrarem; depois, devem escolher de qual deles tratarão 
em sua pesquisa. A escolha pode se basear na excentricidade, o que lhes agregará conhecimentos bem diferentes 
dos próprios do cotidiano de um povo; ou na proximidade, o que pode gerar facilmente uma identifi cação cultural. 

Eles devem levantar mapas da região de pertencimento do povo escolhido, imagens dos artefatos encontrados 
sobre eles, a história desses povos, fotos de suas produções artísticas e dos seus utensílios cotidianos, dados sobre 
seus meios de subsistência, etc.

É importante ressaltar que os sites a servirem de fonte devem ser de instituições reconhecidas, como ONGs, 
pesquisas fomentadas pelo Estado e universidades, jornais de grande circulação ou até de instituições privadas que 
ajudem na preservação da história patrimonial brasileira. 

A seguir, estão algumas sugestões de sites a serem indicados:
- Site da Funai, com os povos indígenas divididos por região. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/

indios-no-brasil/quem-sao?start=1. Acesso em: 7 set. 2020.
- Site da fundação Povos Indígenas no Brasil (PIB), que lista os nomes dos povos indígenas habitantes do Brasil, 

relacionados por região e família linguística. Também traz informações sobre a demarcação de terras indígenas. 
Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos. Acesso em: 7 set. 2020.

- No site do Instituto Socioambiental é possível encontrar o nome de diversas organizações de proteção às 
comunidades indígenas e de suas respectivas páginas. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Lista_de_
organiza%C3%A7%C3%B5es_de_apoio_aos_povos_ind%C3%ADgenas. Acesso em: 7 set. 2020.

Depois que os dados forem levantados, os estudantes precisam selecionar o mapa que melhor demarque a 
região de ocupação e as fotos que melhor representem a cultura, a produção de alimentos, as vestimentas e outros 
elementos da cultura. Em seguida, devem construir um texto sintético que narre 
a história dessa comunidade, pois os detalhes podem ser fornecidos à sala na 
apresentação do trabalho. Se houver questões de demarcação de terras ainda 
em tramitação, invasões, confl itos e mudanças na legislação, esses são tópicos 
importantes a serem incorporados no projeto. Por fi m, os estudantes precisam 
alimentar uma página na internet com essas informações. Para concentrar os 
conteúdos levantados, seria mais didático que a sala possuísse uma única página, 
onde todos os trabalhos seriam postados em abas ou links diferentes.

A seguir, está a indicação de uma página com tutoriais de como criar pági-
nas gratuitas na internet: https://novaescola.org.br/conteudo/4592/tres-sites-para
-criar-paginas-de-graca-na-internet (acesso em: 7 set. 2020).

Na avaliação, a criatividade na montagem do site deve ser levada em conside-
ração, mas a seleção de fotos, a escrita do texto síntese, a acuidade dos dados e 
a atenção às fontes citadas e à apresentação verbal dos estudantes poderiam ser 
consideradas como mais signifi cativas na composição do conceito.

A habilidade EM13CHS104 será explorada na atividade ao pesquisar os ele-
mentos da cultura material relacionados À história destes povos para compreender 
seu modo de vida e particularidade. 

A habilidade EM13CHS601 será trabalhada por meio da pesquisa sobre diver-
sas populações indígenas ainda existentes no Brasil. Os estudantes descobrirão mais 
sobre sua cultura, forma de produção, local de habitação e formas de resistência. 
Desse modo, esse estudo é relevante para que se possa pensar ações de inclusão 
e respeito à diversidade de etnias que compõe a nação brasileira. 

6 CAPÍTULO 3  

Vamos aprofundar o conhecimento sobre a diversidade dos povos indígenas que habitam o território brasileiro 
atualmente. Para isso, reúna-se com os colegas (devem ser formados cinco grupos). Depois, sigam as orientações 
do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Cada grupo escolhe uma das cinco regiões do território brasileiro: Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e 
Nordeste.

2. Façam uma pesquisa sobre os principais povos indígenas que vivem no território escolhido pelo grupo. Isso 
pode ser feito por meio do acesso a uma plataforma de busca na internet com as seguintes palavras-chave: 
“principais povos indígenas” + o nome da região a ser pesquisada.

3. Com base nos resultados, escolham um povo indígena que lhes pareça mais significativo para uma pesquisa 
aprofundada. Em seguida, selecionem textos e imagens sobre o povo escolhido, tais como fotografias e 
mapas de localização. Para a realização das pesquisas, utilizem sites confiáveis, mantidos por organizações 
não governamentais reconhecidas, institutos de pesquisa e órgãos governamentais.

4. Façam a leitura dos textos e produzam uma síntese, articulando-a com as imagens selecionadas. O texto 
deve conter as informações básicas sobre o povo indígena escolhido: nome, população atual, localização 
no território, formas de organização social (estrutura da aldeia, divisão de trabalho, concepções religiosas 
etc.) e questões territoriais em jogo (demarcação e proteção de terra indígena, invasões e ocupações ilegais, 
relações com não indígenas etc.). Lembrem-se de manter a indicação das fontes pesquisadas, por meio do 
endereço eletrônico das páginas acessadas e da indicação de autoria e da legenda das imagens. 

5. Organizem o texto e as imagens e os convertam em hipertexto, apresentando-os apresentados em forma 
de site (pode ser um blogue ou um portal, com conteúdo segmentado). O mais apropriado é que haja um 
único site para receber o conteúdo produzido por toda a turma. 

6. Apresentem à turma os resultados da pesquisa, utilizando o site construído, com ênfase nas imagens dos 
povos indígenas estudados. Nessa apresentação, é importante abordar questões territoriais.

    R  R  
Para entender como a vida dos povos indígenas foi 

transformada, precisamos voltar vários séculos e estu-
dar a conquista do território brasileiro pelos por-
tugueses. Assim, será possível compreender como um 
lugar de extensão continental, habitado por centenas 
de povos que o nomeavam segundo suas concepções 
culturais, tornou-se o território americano, dividido em 
Estados nacionais, cujas fronteiras foram definidas com 
rigor, graças a recursos cartográficos e ações políticas.

No século XV, espanhóis e portugueses lançaram-se 
ao mar em busca de novos caminhos para o Oriente e 
de possíveis novas terras; em 1492, chegaram ao conti-
nente que viria a ser chamado de América. Ao desem-
barcar, os europeus tomaram posse das terras, conside-
rando que seus habitantes eram selvagens e precisariam 
ser civilizados. Tão logo fincaram no solo a cruz cristã, 
iniciaram atividades de exploração de suas riquezas e, 
em muitos casos, dizimaram a população local. 

Não foi exatamente um encontro de povos e cul-
turas diferentes; podemos dizer que houve um cho-
que cultural, seguido de inúmeros conflitos e guerras 
que, de certa forma, ainda ecoam na história da Amé-

rica. Imbuídos dos valores cristãos, os europeus acre-
ditavam “salvar as almas” dos habitantes das terras 
conquistadas ao fazê-los também cristãos. A maioria 
desses habitantes morreu, seus costumes foram proi-
bidos e muitos povos foram escravizados. Colonizar 
significou, nesse caso, conquistar, dominar, exterminar, 
explorar e ampliar domínios. 

A resistência à colonização acompanhou toda a his-
tória de formação do território brasileiro, e, ainda hoje, 
milhões de indígenas lutam pela defesa de suas terras 
e pelo direito de viverem conforme seus valores e sua 
cultura, opondo-se aos modelos de desenvolvimento 
econômico que destroem o meio ambiente e a vida 
humana, como vimos na reflexão de Ailton Krenak. 

A expansão marítima europeia, a partir dos sé-
culos XV e XVI, transformou boa parte do planeta 
em virtude da circulação de mercadorias e pessoas de 
diferentes regiões. Do Oriente Asiático (sobretudo da 
China, da Pérsia, do Japão e da Índia), os portugue-
ses traziam especiarias, seda, ouro e outros produtos 
escassos ou que tivessem bom mercado na Europa, o 
que lhes proporcionou grandes lucros. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS104

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS601

Habilidade (EM13CHS104) 
Analisar objetos e vestígios da cul-
tura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que caracterizam 
a identidade e a diversidade cultural 
de diferentes sociedades inseridas no 
tempo e no espaço.

Habilidade (EM13CHS601) 
Identificar e analisar as demandas e 
os protagonismos políticos, sociais 
e culturais dos povos indígenas e 
das populações afrodescendentes 
(incluindo as quilombolas) no Brasil 
contemporâneo considerando a his-
tória das Américas e o contexto de 
exclusão e inclusão precária desses 
grupos na ordem social e econômica 
atual, promovendo ações para a redu-
ção das desigualdades étnico-raciais 
no país.
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Analisa a história da expansão marítima portuguesa e espanhola, ressaltando 

as difi  culdades até a descoberta de um novo caminho para o O riente. P or fi  m, 
abordam-se os primeiros contatos e confl  itos entre povos indígenas e europeus. 
A experiência colonial não era nova para os portugueses, uma vez que já explo-
ravam a Á sia e a Á frica, criando entrepostos comerciais, e que a disputa com a 
Espanha pela hegemonia era intensa, necessitando de intervenções do papa e de 
leis internacionais para mediá-la. 

P ode-se também explorar a complexidade das viagens marítimas, os riscos e 
custos envolvidos para se chegar a lugares desconhecidos, mas que nutriam a 
esperança de serem territórios que poderiam trazer novas riquezas. 

P á g i n a  6 4

3&.$4,52-&)0,*
A seção traz um relato do F rei Bartolomé de L as Casas sobre o processo de 

destruição de comunidades indígenas, revelando as intenções do colonizador 
de explorar a região sem considerar a vida de seus primeiros habitantes, escravi-
zando-os. O  outro texto pertence a Cristóvão Colombo, navegador italiano que, 
fi  nanciado pelos reis espanhóis, chegou ao território americano ao buscar novos 
caminhos para as Í ndias pelo oceano Atlântico. Esse fragmento foi retirado de 
seu diário pessoal, gênero textual sempre escrito em 1ª pessoa, o que lhe confere 
um caráter intimista. 

A habilidade E M 1 3 C HS 1 0 1  será trabalhada por meio da análise de diferentes 
relatos sobre o processo de conquista da América e a relação estabelecida com 
os povos indígenas. Espera-se que o estudante compare os pontos de vista para 
poder formular criticamente hipóteses sobre o lugar de fala de cada um dos es-
critores. Assim, terá uma visão mais abrangente sobre o tema.

A habilidade E M 1 3 C HS 5 0 3  refere-se à atividade na medida em que se identi-
fi  cam as formas de violência exercidas pelos europeus contra os povos indígenas, 
propondo-se uma leitura crítica do processo de colonização. 

$.6789:6$;8$7:<=<>?6

1 .  Com base nos documentos lidos, que interesses e possibilidades a nova 
terra despertou em Colombo?
C olom b o q u eria enc ontrar na nov a terra itens q u e p u dessem  ser lu c rativ os p ara os esp anh ó is,  
ou sej a,  esp ec iarias e p edras e m etais p rec iosos,  c om o o ou ro.

2 . Compare as intenções de Colombo, expressas em seu diário, com as in-
formações do frei L as Casas sobre o início da colonização da América. A 
que conclusão você chegou?
S egu ndo o relato de C olom b o,  os esp anh ó is q u eriam  enc ontrar ou ro nas nov as terras desc o-
b ertas;  q ua ndo c onsegu iram  ac h á - lo,  esc rav iz aram  os indígenas,  ob rigando- os a ex p lorar as 
m inas.  L as C asas,  def ensor dos indígenas,  relata a v iolê nc ia e as c alam idades p ratic adas p elos 
esp anh ó is nesse p eríodo.

3 . Colombo reconhece que os indígenas eram legítimos habitantes originais 
e que esse território lhes pertencia? J ustifi  que sua resposta com trechos do texto.
N ã o,  C olom b o ap enas indic a q u e seria p ossív el c onv erter os indígenas ao c ristianism o e q u e seriam  ex term inados aq u eles q u e nã o ac ei-
tassem  a c onv ersã o.  

H ab ilidade ( E M 13 C H S 101)  
I dentif ic ar,  analisar e c om p arar dif e-
rentes f ontes e narrativ as ex p ressas 
em  div ersas lingu agens,  c om  v istas 
à  c om p reensã o de ideias f ilosó f ic as 
e de p roc essos e ev entos h istó ric os,  
geográ f ic os,  p olític os,  ec onô m ic os,  
soc iais,  am b ientais e c u ltu rais.

H ab ilidade ( E M 13 C H S 5 03 )  
I dentif ic ar div ersas f orm as de v iolê n-
c ia ( f ísic a,  sim b ó lic a,  p sic oló gic a etc . ) ,  
su as p rinc ip ais v ítim as,  su as c au sas 
soc iais,  p sic oló gic as e af etiv as,  seu s 
signif ic ados e u sos p olític os,  soc iais 
e c u ltu rais,  disc u tindo e av aliando 
m ec anism os p ara c om b atê - las,  c om  
b ase em  argu m entos é tic os.  
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V amos aprofundar o conhecimento sobre a diversidade dos povos indígenas que habitam o território brasileiro 

atualmente. P ara isso, reúna-se com os colegas (devem ser formados cinco grupos). Depois, sigam as orientações 
do R o t eir o  de t r abalh o .
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1 .  Cada grupo escolhe uma das cinco regiões do território brasileiro:  Norte, Sul, Centro-O este, Sudeste e 
Nordeste.

2 .  F açam uma pesquisa sobre os principais povos indígenas que vivem no território escolhido pelo grupo. Isso 
pode ser feito por meio do acesso a uma plataforma de busca na internet com as seguintes palavras-chave:  
“ principais povos indígenas”  +  o nome da região a ser pesquisada.

3 .  Com base nos resultados, escolham um povo indígena que lhes pareça mais signifi cativo para uma pesquisa 
aprofundada. Em seguida, selecionem textos e imagens sobre o povo escolhido, tais como fotografi as e 
mapas de localização. P ara a realização das pesquisas, utilizem sites confi áveis, mantidos por organizações 
não governamentais reconhecidas, institutos de pesquisa e órgãos governamentais.

4 .  F açam a leitura dos textos e produzam uma síntese, articulando-a com as imagens selecionadas. O  texto 
deve conter as informações básicas sobre o povo indígena escolhido:  nome, população atual, localização 
no território, formas de organização social (estrutura da aldeia, divisão de trabalho, concepções religiosas 
etc.) e questões territoriais em jogo (demarcação e proteção de terra indígena, invasões e ocupações ilegais, 
relações com não indígenas etc.). L embrem-se de manter a indicação das fontes pesquisadas, por meio do 
endereço eletrônico das páginas acessadas e da indicação de autoria e da legenda das imagens. 

5 .  O rganizem o texto e as imagens e os convertam em hipertexto, apresentando-os apresentados em forma 
de site (pode ser um blogue ou um portal, com conteúdo segmentado). O  mais apropriado é que haja um 
único site para receber o conteúdo produzido por toda a turma. 

6 .  Apresentem à turma os resultados da pesquisa, utilizando o site construído, com ênfase nas imagens dos 
povos indígenas estudados. Nessa apresentação, é importante abordar questões territoriais.
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P ara entender como a vida dos povos indígenas foi 

transformada, precisamos voltar vários séculos e estu-
dar a c o n q u ist a do  t er r it ó r io  br asileir o  pelos por-
tugueses. Assim, será possível compreender como um 
lugar de extensão continental, habitado por centenas 
de povos que o nomeavam segundo suas concepções 
culturais, tornou-se o território americano, dividido em 
Estados nacionais, cujas fronteiras foram definidas com 
rigor, graças a recursos cartográficos e ações políticas.

No século X V , espanhóis e portugueses lançaram-se 
ao mar em busca de novos caminhos para o O riente e 
de possíveis novas terras;  em 149 2, chegaram ao conti-
nente que viria a ser chamado de América. Ao desem-
barcar, os europeus tomaram posse das terras, conside-
rando que seus habitantes eram selvagens e precisariam 
ser civilizados. T ão logo fincaram no solo a cruz cristã, 
iniciaram atividades de exploração de suas riquezas e, 
em muitos casos, dizimaram a população local. 

Não foi exatamente um encontro de povos e cul-
turas diferentes;  podemos dizer que houve um cho-
que cultural, seguido de inúmeros conflitos e guerras 
que, de certa forma, ainda ecoam na história da Amé-

rica. Imbuídos dos valores cristãos, os europeus acre-
ditavam “ salvar as almas”  dos habitantes das terras 
conquistadas ao fazê-los também cristãos. A maioria 
desses habitantes morreu, seus costumes foram proi-
bidos e muitos povos foram escravizados. C o lo n iz ar  
significou, nesse caso, conquistar, dominar, exterminar, 
explorar e ampliar domínios. 

A resistência à colonização acompanhou toda a his-
tória de formação do território brasileiro, e, ainda hoje, 
milhões de indígenas lutam pela defesa de suas terras 
e pelo direito de viverem conforme seus valores e sua 
cultura, opondo-se aos modelos de desenvolvimento 
econômico que destroem o meio ambiente e a vida 
humana, como vimos na reflexão de Ailton K renak . 

A ex p an sã o  m ar í t im a europeia, a partir dos sé-
culos X V  e X V I, transformou boa parte do planeta 
em virtude da circulação de mercadorias e pessoas de 
diferentes regiões. Do O riente Asiático (sobretudo da 
China, da P érsia, do J apão e da Í ndia), os portugue-
ses traziam especiarias, seda, ouro e outros produtos 
escassos ou que tivessem bom mercado na Europa, o 
que lhes proporcionou grandes lucros. 

HA

BILIDADE

BNCC
E M 1 3 C HS 1 0 4

HA

BILIDADE

BNCC
E M 1 3 C HS 6 0 1
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L eia os documentos abaixo e , depois, responda às questões do R o t eir o  de t r abalh o .

D iá r io  de v iag em  de C r ist ó v ã o  C o lo m bo   –  1 4 9 2
D oming o,  4  de novemb ro

L ogo ao am anh ec er o A lm irante entrou  no b arc o e f oi à  terra c açar as av es v istas na v é sp era.  D ep ois de v oltar,  o 
c ontram estre da P inta lh e disse q u e h av ia enc ontrado p é s de c anela.  O  A lm irante im ediatam ente f oi lá  e ac h ou  q u e 
nã o eram .  Mostrou  c anela e p im enta aos índios loc ais,  q u e lh e disseram ,  p or m eio de gestos,  q u e p erto dali h av ia 
m u ito daq u ilo,  no lado su deste.  Mostrou - lh es ou ro e p é rolas e algu ns v elh os resp onderam  q u e nu m  lu gar c h am ado 
“ B oh io”  tinh a em  grande q u antidade,  q u e u sav am  no p esc oço,  orelh as,  b raços e p ernas,  alé m  de p é rolas.  E ntendeu  
m ais:  q u e diz iam  q u e h av ia nau s grandes e m erc adorias,  e tu do isso no su deste.  E ntendeu  tam b é m  q u e longe dali h a-
v ia h om ens de u m  olh o só  e ou tros c om  c ara de c ac h orro,  q u e eram  antrop ó f agos e q u e,  q u ando c ap tu rav am  algu é m ,  
degolav am ,  b eb endo- lh e o sangu e e dec ep ando as p artes p u dendas.

T erç a,  6  de novemb ro
T enh o c ertez a,  sereníssim as Maj estades –  diz  o A lm irante – ,  q u e sab endo a língu a e orientados c om  b oa disp o-

siçã o p or p essoas dev otas e religiosas,  logo todos se c onv erteriam  em  c ristã os;  e assim  c onf io em  N osso S enh or q u e 
V ossas Maj estades se determ inarã o a isso c om  m u ita diligê nc ia p ara traz er p ara a I grej a tã o grandes p ov os,  e os c on-
v erterã o,  assim  c om o j á  destroçaram  aq u eles q u e se rec u saram  a p rof essar a f é  no P ai e no F ilh o e no E sp írito S anto.  

C O L O MB O ,  C ristó v ã o.  Diário de viagem.  2 .  ed.  P orto A legre:  L & P M,  1 9 8 4 .  p .  5 8 - 5 9 .  

D a I lh a de C u ba –  F r ei B ar t o lo m é  de L as C asas –  1 5 1 1
Q u ando os índios desta ilh a f oram  su b m etidos à  m esm a esc rav idã o e c alam idades em  q u e j az iam  os 

da I lh a E sp anh ola e q u e se v iram  m orrer e p erec er sem  rem é dio algu m ,  c om eçaram  algu ns a f u gir p ara as 
m ontanh as e ou tros de desesp ero se enf orc av am .  E  em  v irtu de da c ru eldade de u m  esp anh ol q u e era tira-
no- m or e a q u em  eu  c onh eço,  enf orc aram - se m ais de du z entos índios e u m a inf inidade de ou tros p erec eram  
do m esm o m odo.

H av ia nesta ilh a u m  of ic ial do R ei a q u em  deram  c om o p arte su a a trez entos índios,  dos q u ais,  ao 
c ab o de trê s m eses,  du z entos e sessenta h av iam  m orrido de trab alh o nas m inas;  de sorte q u e nã o q u e-
dou  m ais q u e a dé c im a p arte;  em  segu ida deram - lh e ou tros tantos e a ou tros tantos m atou  do m esm o 
m odo,  e q u antos lh e dav am  a tantos m atav a até  q u e m orreu  ele m esm o e q u e o D iab o o lev ou .

D u rante trê s m eses e na m inh a p resença m orreram  m ais de seis m il c rianças p or lh es h av erem  tirado 
o p ai e a m ã e,  a q u em  h av iam  m andado p ara as m inas.  V i tam b é m  m u itas ou tras c ou sas esp antosas.

L A S  C A S A S ,  F rei B artolom é  de.  O paraíso destruído.  P orto A legre:  L & P M,  1 9 8 4 .  p .  4 0 - 4 2 .

��-3!&1-� !�31���*%-

1 .  Com base nos documentos  lidos , que interesses e possibilidades a nova terra  despertou em Colombo  ?

2 .  Compare as intenções de Colombo, expressas em seu diário, com as informações do frei L as Casas sobre o início 
da colonização da América. A que conclusão você chegou?

3 .  Colombo reconhece que os indígenas eram legítimos habitantes originais e que esse território lhes pertencia?  
J ustifi  que sua resposta com trechos do texto.

4 .  Atualmente, os indígenas têm esse direito reconhecido?  Expresse sua opinião para os  colegas e refl  ita sobre o 
que eles têm a dizer.

����-,04&23�� ���+"1&����-134$4!2��
Nos primeiros anos de dominação colonial, os por-

tugueses tiveram pouco interesse pelas terras que vi-
riam a se chamar Brasil, fosse porque não tinham visto 
por aqui possibilidades reais de encontrar metais ou 
pedras preciosas, fosse porque o comércio de especia-
rias com o O riente lhes parecia mais atrativo.

Nem por isso deixaram de vir para  cá várias expe-
dições portuguesas, algumas oficiais, outras não, com 
a finalidade de verificar as  riquezas  que de fato havia 
na região. Em 1502, os lusitanos já haviam começado a 
explorar o p au - br asil, o chamado pau-de-tinta ou le-
nho tintorial. Da sua madeira era possível produzir uma 

HA

BILIDADE

BNCC
E M 1 3 C HS 1 0 1

HA

BILIDADE

BNCC
E M 1 3 C HS 5 0 3

D
iv

ul
ga

çã
o



217A CONQUISTA PORTUGUESA E OS POVOS INDÍGENAS 

4. Atualmente, os indígenas têm esse direito reconhecido? Expresse sua opinião para os colegas e refl ita sobre 
o que eles têm a dizer.
Sim, existe o reconhecimento das terras indígenas na Constituição de 1988, incluindo-se o direito à demarcação de suas terras. Entre-
tanto, existe um longo processo para que a demarcação se defina, além de ocorrerem invasões de terras indígenas por interessados em 
explorar riquezas como minérios. 
Para finalizar a atividade, os estudantes podem trazer suas respostas para a sala e discutir a respeito da importância de se ter acesso a 
diversas fontes sobre um mesmo tema para melhor compreendê-lo, uma vez que as opiniões, como visto, podem ser distintas.

  A conquista da América Portuguesa
Após as primeiras expedições, que procuraram reconhecer o território e de-

fendê-lo de invasores estrangeiros, além da inefi caz tentativa de colonizar o Brasil 
utilizando o sistema de capitanias hereditárias, Portugal colocou-se à frente do 
processo colonizador em um momento em que o comércio de especiarias com   a 
Índia tinha deixado de ser rentável para os lusos. Com a instituição dos governos-
-gerais, a criação de órgãos administrativos, a chegada dos jesuítas, o incremento 
do tráfi co negreiro e o desenvolvimento da economia açucareira nordestina, a 
colonização tomou impulso, tornando-se negócio lucrativo tanto por causa da 
produção de gêneros tropicais voltados à exportação quanto pelo comércio de 
escravos. Enquanto os jesuítas defendiam a proibição da escravização do indígena, 
a Coroa lucrava com o comércio africano de escravos.

Página 65

 PARE e PENSE

1. Como se deu a exploração do pau-brasil nos primeiros tempos da con-
quista portuguesa?
A exploração do pau-brasil foi feita por meio da mão de obra indígena: os indígenas cortavam 
e transportavam as toras até as feitorias (fortes guardados por colonos), onde as trocavam por 
objetos de pouca valia para os portugueses. Esse escambo foi tão lucrativo que uma lei foi criada 
para que somente os portugueses pudessem comercializar esse produto na Europa.

2. De que modo as capitanias hereditárias e as sesmarias contribuíram para a 
ocupação do território pelos portugueses?
Tanto as capitanias como as sesmarias buscaram atrair colonos portugueses para o território brasi-
leiro, de modo a povoá-lo e torná-lo produtivo e lucrativo. Dessa maneira, seria mais difícil ocorrer 
invasões de outras nações e mais fácil assegurar a posse lusitana sobre o território.

Página 66

LER DOCUMENTOS E IMAGENS
A atividade, contrapõe um trecho da Carta de Pero Vaz  de Caminha — que 

narra a primeira missa realizada no Brasil — e as duas pinturas que retratam 
o evento, colocando-se assim uma importante questão sobre o conhecimento 
histórico: a subjetividade. As obras não são fi éis ao texto, ao contrário, são inter-
pretações imbuídas de subjetividade, valores e ideias de seus produtores. Mas e 
a carta? Seria um documento objetivo? Também não, pois nos transmite somente 
um fragmento histórico, a descrição pessoal de Caminha. Isso não impede, en-
tretanto, que façamos uma análise histórica do documento; precisamos somente 
saber trabalhar criticamente com ele. Esta atividade tem como objetivo comparar 
diferentes interpretações sobre a primeira missa brasileira. Espera-se que o estu-
dante possa compreender que diferentes épocas produzem diferentes leituras da 
história. Assim, esse aprendizado pode contribuir para o conhecimento de que as 
interpretações historiográfi cas são passíveis de críticas e mudanças. 

6 CAPÍTU O   

LER DOCUMENTOS
Leia os documentos abaixo e , depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Diário de viagem de Cristóvão Colombo  – 1492
Domingo, 4 de novembro

Logo ao amanhecer o Almirante entrou no barco e foi à terra caçar as aves vistas na véspera. Depois de voltar, o 
contramestre da Pinta lhe disse que havia encontrado pés de canela. O Almirante imediatamente foi lá e achou que 
não eram. Mostrou canela e pimenta aos índios locais, que lhe disseram, por meio de gestos, que perto dali havia 
muito daquilo, no lado sudeste. Mostrou-lhes ouro e pérolas e alguns velhos responderam que num lugar chamado 
“Bohio” tinha em grande quantidade, que usavam no pescoço, orelhas, braços e pernas, além de pérolas. Entendeu 
mais: que diziam que havia naus grandes e mercadorias, e tudo isso no sudeste. Entendeu também que longe dali ha-
via homens de um olho só e outros com cara de cachorro, que eram antropófagos e que, quando capturavam alguém, 
degolavam, bebendo-lhe o sangue e decepando as partes pudendas.

Terça, 6 de novembro
Tenho certeza, sereníssimas Majestades – diz o Almirante –, que sabendo a língua e orientados com boa dispo-

sição por pessoas devotas e religiosas, logo todos se converteriam em cristãos; e assim confio em Nosso Senhor que 
Vossas Majestades se determinarão a isso com muita diligência para trazer para a Igreja tão grandes povos, e os con-
verterão, assim como já destroçaram aqueles que se recusaram a professar a fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. 

COLOMBO, Cristóvão. Diário de viagem. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 1984. p. 58-59. 

Da Ilha de Cuba – Frei Bartolomé de Las Casas – 1511
Quando os índios desta ilha foram submetidos à mesma escravidão e calamidades em que jaziam os 

da Ilha Espanhola e que se viram morrer e perecer sem remédio algum, começaram alguns a fugir para as 
montanhas e outros de desespero se enforcavam. E em virtude da crueldade de um espanhol que era tira-
no-mor e a quem eu conheço, enforcaram-se mais de duzentos índios e uma infinidade de outros pereceram 
do mesmo modo.

Havia nesta ilha um oficial do Rei a quem deram como parte sua a trezentos índios, dos quais, ao 
cabo de três meses, duzentos e sessenta haviam morrido de trabalho nas minas; de sorte que não que-
dou mais que a décima parte; em seguida deram-lhe outros tantos e a outros tantos matou do mesmo 
modo, e quantos lhe davam a tantos matava até que morreu ele mesmo e que o Diabo o levou.

Durante três meses e na minha presença morreram mais de seis mil crianças por lhes haverem tirado 
o pai e a mãe, a quem haviam mandado para as minas. Vi também muitas outras cousas espantosas.

LAS CASAS, Frei Bartolomé de. O paraíso destruído. Porto Alegre: L&PM, 1984. p. 40-42.

 R teir  de tra a

1. Com base nos documentos  lidos , que interesses e possibilidades a nova terra  despertou em Colombo  ?

2. Compare as intenções de Colombo, expressas em seu diário, com as informações do frei Las Casas sobre o início 
da colonização da América. A que conclusão você chegou?

3. Colombo reconhece que os indígenas eram legítimos habitantes originais e que esse território lhes pertencia? 
Justifi que sua resposta com trechos do texto.

4. Atualmente, os indígenas têm esse direito reconhecido? Expresse sua opinião para os  colegas e refl ita sobre o 
que eles têm a dizer.

 A c n uista da Am rica rtu uesa 
Nos primeiros anos de dominação colonial, os por-

tugueses tiveram pouco interesse pelas terras que vi-
riam a se chamar Brasil, fosse porque não tinham visto 
por aqui possibilidades reais de encontrar metais ou 
pedras preciosas, fosse porque o comércio de especia-
rias com o Oriente lhes parecia mais atrativo.

Nem por isso deixaram de vir para  cá várias expe-
dições portuguesas, algumas oficiais, outras não, com 
a finalidade de verificar as  riquezas  que de fato havia 
na região. Em 1502, os lusitanos já haviam começado a 
explorar o pau-brasil, o chamado pau-de-tinta ou le-
nho tintorial. Da sua madeira era possível produzir uma 
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ARE e ENSE

1. Como se deu a exploração do pau-brasil nos 
primeiros tempos da conquista portuguesa?

2. De que modo as capitanias hereditárias e as 
sesmarias contribuíram para a ocupação do 
território pelos portugueses?

tintura vermelha ou púrpura que  modificou a moda 
europeia na época. A madeira era picada e fervida em 
água quente. Depois o tecido era banhado nesse lí-
quido  até chegar à cor avermelhada. Eram necessários 
vários banhos para atingir a cor ideal.

Para explorar o pau-brasil e fortalecer a defesa do 
território, os portugueses criaram as feitorias de Gua-
nabara e Itamaracá. Estas se tornaram depósitos de to-
ras de pau-brasil, que eram retiradas das florestas por 
meio do escambo (troca de mercadorias, sem uso de 
moeda). Os indígenas cortavam as  madeiras e as carre-
gavam até os depósitos e as embarcações, recebendo 
em troca objetos como espelhos, machados, roupas 
etc. Por causa do interesse europeu por essa madeira, 
os lusos criaram o estanco, ou seja, somente eles po-
deriam explorar e comercializar o pau-brasil. A explo-
ração  dessa madeira foi o primeiro negócio europeu 
em terras brasileiras,  que acabou perdendo a impor-
tância com a introdução da cana-de-açúcar e o tráfico 
de africanos escravizados. Mesmo assim,  continuou a 
ser  comercializada até o século XIX.

O pau-brasil é uma das mais importantes espécies 
do ecossistema da Mata Atlântica e, nesses mais de 
três séculos de exploração , quase foi extinto no Brasil. 
Supõe-se que no século XVI havia milhões  dessas ár-
vores espalhadas entre as terras dos atuais Rio Grande 
do Norte e Rio de Janeiro.

Foram organizadas, nos primeiros anos de coloniza-
ção, expedições de reconhecimento do território e 
as chamadas expedições guarda-costas, que tinham 
por objetivo defender o território de ataques inimigos 
ou de outras nações interessadas em explorar e coloni-
zar a terra. Entre 1516 e 1528, quando  elas ocorreram , 
sucederam-se combates com os espanhóis e os france-
ses. Em 1555, os franceses, chefiados por Nicolau Du-
rand de Villegaignon, invadiram  o território colonial com 
o objetivo de fundar uma colônia na região do atual Rio 
de Janeiro. Ela iria se chamar França Antártica. Apenas 
em 1560 os portugueses conseguiram vencer definitiva-
mente os franceses, sob a liderança de Mem de Sá.

 Foi somente nos anos 1530  que a metrópole portu-
guesa demonstrou efetivo interesse  pela colonização do 
Brasil, pois o comércio de especiarias com as Índias  havia 
entrado em colapso, além de Portugal  ter mergulhado 
em uma enorme crise financeira por causa dos muitos 
empréstimos que  fizera com  banqueiros europeus, a fim 
de manter as caras viagens  ao Oriente e custear a ex-
pansão marítima. Ademais, um grande terremoto,  ocor-
rido em 1531, arrasou Lisboa, onerando ainda mais os 
cofres da Coroa com a reconstrução da capital. Assim , 
colonizar as terras portuguesas da América passou a ser 
uma opção de busca  por riquezas. Entretanto , isso deve-
ria ser feito com baixos custos,  uma vez que, com a crise 
econômica pela qual passava, Portugal não teria como 
investir recursos na colônia.

Por esse motivo,  a Coroa portuguesa optou pelo 
sistema de capitanias hereditárias, já implementado 
anos antes na  ilha da Madeira, no Atlântico.  O territó-
rio considerado possessão portuguesa  foi dividido em 
15 faixas de terra paralelas e, a partir de 1534, colonos 
portugueses receberam cartas de doação. Isso não sig-

nificava que  eles se tornariam proprietários das terras, 
e sim que  teriam o direito de explorá-las,  com a obriga-
ção de cultivar a cana-de-açúcar, fazer todos os inves-
timentos necessários para o desenvolvimento do local 
e até mesmo levar novos habitantes para as capitanias, 
além de policiar o território contra ataques de indíge-
nas e estrangeiros. A Coroa teria garantido, ainda, o 
monopólio do comércio de açúcar. Doze donatários 
– como eram chamados os que recebiam as capita-
nias por meio de uma carta de doação regulamentada 
pelo rei – tomaram posse das terras, mas em apenas 
duas houve desenvolvimento econômico: São Vicente, 
concedida a Martin Afonso de  Sousa, e Pernambuco, 
entregue a Duarte Coelho. Nesta última, tanto o co-
mércio de pau-brasil  como o de açúcar prosperaram.

As extensas terras, a necessidade de realizar grandes 
investimentos, os conflitos com os indígenas e a falta de 
apoio da metrópole foram alguns dos motivos que fize-
ram esse sistema  estagnar na colônia portuguesa.

Após 1530, começaram a ser cedidas as sesmarias
– extensas faixas de terras concedidas a colonos com a 
autorização do rei de Portugal. Quando Martin Afonso 
de  Sousa chegou , em 1531, trazia consigo uma carta 
régia que o autorizava a tomar posse das terras que 
descobrisse e a conceder sesmarias a quem achasse 
oportuno. Leia um trecho  dessa carta:

[…]  dou poder para que ele, dito Martin Afonso de 
Souza, possa dar às pessoas que consiga levar, ditas 
terras que bem lhe parecer, e segundo lhe o merecer 
por seus serviços e qualidades, e das terras que assim 
der será para eles e todos os seus descendentes, e 
das que assim der às ditas pessoas lhes passará suas 
cartas, e que dentro de dois anos de data cada um 
aproveite a sua e que se no dito tempo assim não 
fizer, as poderá dar a outras pessoas para que as 
aproveitem com a dita condição […]

CARTA régia concedida a Martin Afonso de Souza, de 3 de 
dezembro de 1530. Apud LIMA, Ruy Cirne de. Pequena 
história territorial do Brasil: sesmarias e terras devolutas. 

2. ed. Porto Alegre: Livraria Sulina, 1954. p. 32.

Assim, as sesmarias relacionavam-se com a estraté-
gia de ocupação do território. Nos séculos que se se-
guiram,  muitas vezes  elas não foram ocupadas,  e gran-
de parte das terras  foi conquistada por apossamento. 
Nessa forma de distribuição da terra que se iniciava 
com a conquista portuguesa, pode-se buscar também 
a origem mais remota da formação de  vários latifún-
dios no Brasil da atualidade,  com famílias que  ocupa-
vam faixas muito extensas de  terra que nem sempre 
 eram produtivas.
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LER DOCUMENTOS E IMAGENS
O documento a seguir foi escrito em 1500, por Pero Vaz de Caminha (1450-1500). Escrivão da armada de Pedro 

Álvares Cabral, ele escreveu a primeira carta para dar notícias ao rei de Portugal sobre as terras descobertas. Após 
a leitura, observe as duas imagens na sequência e, então, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

A carta de Pero Vaz de Caminha – 1500
Viu um deles umas contas de rosário, brancas; fez sinal que lhas dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao 

pescoço; e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra e novamente para as contas e para 
o colar do Capitão, como se dariam ouro por aquilo. […]

Isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos! Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o 
colar, isto não queríamos nós entender, porque lho não havíamos de dar! E depois tornou as contas a quem lhas dera. 
E então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais 
não eram fanadas; e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. […]

Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto 
que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E portanto se os degredados que aqui hão de 
ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa tenção de Vossa Alteza, se 
farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual preza a Nosso Senhor que os traga, porque certamente esta 
gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez 
que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. […]

Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o Capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E mandou 
a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão 
naquele ilhéu, e dentro levantar um altar mui bem arranjado.

E ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual disse o padre frei Henrique, em voz entoada, e oficiada com 
aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo meu parecer, foi 
ouvida por todos com muito prazer e devoção. […]

Ali estava com o Capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, a qual esteve sempre bem alta, da parte 
do Evangelho. […] 

Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de 
ontem, com seus arcos e setas, e andava folgando. E olhando-nos, sentaram. 

E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se muitos deles e tange-
ram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. […]

CARTA a El Rei D. Manoel. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020.  
Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra68537/carta-a-el-rei-d-manoel. Acesso em: 27 de jul. 2020.

Duas representações artísticas da primeira missa

Victor Meirelles

  Detalhe de A primeira missa no Brasil, de Victor 
Meirelles, 1860 (óleo sobre tela, 268 cm × 356 cm).  
Nascido na atual cidade de Florianópolis (SC) 
em 1832, o pintor Victor Meirelles formou-se na 
Academia Imperial de Belas-Artes, indo para a 
Europa nos anos 1850. Em 1861, expôs a obra A 
primeira missa no Brasil no Salão de Paris, na França. 
Retornou ao Brasil em 1876 e tornou-se professor de 
Pintura Histórica na Academia de Belas-Artes do Rio 
de Janeiro. Reconhecido como importante artista da 
chamada pintura acadêmica, criou outras obras cujo 
enfoque são os temas históricos. Entre elas estão: O 
combate naval de Riachuelo (1872), A passagem de 
Humaitá (1872), Juramento da princesa Isabel (1875) 
e Batalha dos Guararapes (1879). Victor Meirelles 
faleceu em 1903.
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218 Capítulo 3

A habilidade EM13CHS103 será abordada por meio da construção de hipó-
teses a respeito da aculturação indígena ao comparar pinturas e documentos de 
diferentes épocas. Com isso, o estudante poderá avaliar a mudança de perspec-
tiva sobre a representação da catequização indígena, ora de modo crítico, ora de 
exaltação, para, assim, formular um pensamento crítico quanto à representação 
dos fatos históricos. 
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 Roteiro de trabalho

1.  Consulte em um dicionário as palavras do documento que você não 
conhece.

Os estudantes podem utilizar os dicionários disponíveis na biblioteca ou no celular para exe-
cutar a tarefa. Eles podem ser instruídos a dialogarem entre si, pois as dúvidas vocabulares 
podem ser as mesmas. Se necessário, podem ser instigados pelo professor a definirem certos 
termos.

2.  No caderno, destaque o trecho (ou trechos) da carta de Caminha que 
mais chamou (chamaram) sua atenção. Justifi que sua(s) escolha(s).

É importante solicitar aos estudantes que identifiquem trechos que lhes pareçam muito dife-
rentes de sua vivência ou aqueles que lhes façam lembrar de algum assunto já discutido para 
fazerem paralelos entre eles. Depois, os estudantes podem ser convidados a lerem em voz 
alta os trechos selecionados e justificarem sua escolha para a turma.

3.  É possível identifi car um confl ito de culturas na carta de Caminha? Ex-
plique.

Sim, pois Caminha relata as diferenças culturais entre os portugueses e os povos indígenas, 
fazendo observações sobre a língua e a ausência de vestimenta e religião. O conflito aparece 
quando Caminha menciona a possibilidade de os indígenas se tornarem cristãos, desconside-
rando que eles poderiam ter suas próprias crenças.

4. Observe atentamente as duas imagens apresentadas e descreva os detalhes da composição de cada uma.
Na imagem A primeira missa no Brasil, de Candido Portinari, temos a figura de um padre em pé sobre um altar ao centro e outro, com 
roupas mais simples, ajoelhado ao seu lado. Ao redor, há muitos homens com trajes portugueses ou roupas de jesuítas. Todos estão 
ajoelhados e rezando. O estilo da pintura foge ao realismo, com a utilização de formas geometrizadas e cores híbridas. Já a representação 
da mesma missa de Victor Meirelles ocorre em uma paisagem de mata fechada e cenário simples. Há novamente um padre rezando, 
dessa vez em um altar improvisado, perante uma cruz. Ao redor, além dos portugueses, vemos também muitos indígenas, que observam 
a cena com alguma distância. O artista utiliza um estilo realista, preocupando-se em imprimir traços reais à paisagem e aos personagens.

5. A primeira missa realizada no Brasil foi descrita no documento, da mesma maneira que foi traduzida nas 
pinturas de Victor Meirelles e Candido Portinari. Pode-se afi rmar que as pinturas foram concebidas com a 
ideia de reproduzir fi elmente o que está registrado no documento? Justifi que.
Tanto Candido Portinari quanto Victor Meirelles não representam fielmente o que está escrito no documento. Caminha descreve que na 
praia estavam indígenas com arcos e setas, primeiramente sentados e, depois, saltando e dançando. Na obra de Portinari, não vemos esse 
movimento, e há beatas que certamente não poderiam estar na esquadra de Cabral. No quadro de Victor Meirelles, que procura ser mais 
fiel ao relato de Caminha, indígenas aparecem como vultos e, mesmo assim, em quantidade muito inferior aos brancos.

6. Podemos afi rmar que a carta de Caminha reproduziu fi elmente o que aconteceu durante a estada da armada 
de Cabral no futuro litoral brasileiro, em 1500? Justifi que.
Caminha relata suas impressões, reproduz o que aconteceu do ponto de vista dos portugueses, ou seja, a visão dos colonizadores ao 
chegarem num novo mundo. Como os indígenas não tinham registros escritos, não podemos saber quais foram suas impressões a respeito 
desse evento. Contudo, suas reações foram descritas apenas por alguns viajantes.

7. As informações sobre o autor do documento e sobre os autores das pinturas podem ajudar a entender as 
obras? De que maneira?
Sim. Por meio da biografia dos autores, conhecemos sua posição social e formação profissional, o período em que a obra foi elaborada e 
os objetivos de tal produção, podendo assim contextualizar historicamente o documento analisado.

8. Elabore uma conclusão: Pode-se afi rmar que alguma dessas versões da primeira missa realizada no Brasil é 
incorreta? Explique.
Não podemos fazer essa afirmação, pois a análise das produções não deve ser realizada do ponto de vista do “certo ou errado”. 
São diferentes interpretações, realizadas em momentos históricos distintos, a respeito de um mesmo evento.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros). 

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C

67A CONQUISTA PORTUGUESA E OS POVOS INDÍGENAS

  Detalhe de A primeira missa no Brasil, de Candido Portinari, 1948 (têmpera sobre tela, 271 cm × 501 cm).  
Candido Portinari nasceu em 1903, em Brodósqui (SP). Após estudar pintura na Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, partiu 
para a Europa em 1928, dedicando-se cada vez mais à produção de murais nos anos 1930. Em sua obra, abordou temas sociais ligados 
à cafeicultura e às relações de trabalho, aos retirantes nordestinos e aos efeitos da seca, entre outros. A primeira missa no Brasil foi 
realizada sob encomenda para decorar a sede do Banco Boavista, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Portinari: “Todo artista que 
meditar sobre os acontecimentos que perturbam o mundo chegará à conclusão de que, fazendo seu quadro mais legível, sua arte, em 
vez de perder, ganhará e muito porque receberá o estímulo do povo” (apud FABRIS, Annateresa. Candido Portinari. São Paulo: Edusp, 
1996. p. 118). Portinari faleceu em 1962.

 Roteiro de trabalho

1. Consulte em um dicionário as palavras do documento que você não conhece.

2. No caderno, destaque o trecho (ou trechos) da carta de Caminha que mais 
chamou (chamaram) sua atenção. Justifique sua(s) escolha(s).

3. É possível identificar um conflito de culturas na carta de Caminha? Explique.

4. Observe atentamente as duas imagens apresentadas e descreva os detalhes 
da composição de cada uma.

5. A primeira missa realizada no Brasil foi descrita no documento, da mesma 
maneira que foi traduzida nas pinturas de Victor Meirelles e Candido Portinari. 
Pode-se afirmar que as pinturas foram concebidas com a ideia de reproduzir 
fielmente o que está registrado no documento? Justifique.

6. Podemos afirmar que a carta de Caminha reproduziu fielmente o que aconteceu durante a estada da arma-
da de Cabral no futuro litoral brasileiro, em 1500? Justifique.

7. As informações sobre o autor do documento e sobre os autores das pinturas podem ajudar a entender as 
obras? De que maneira?

8. Elabore uma conclusão: Pode-se afirmar que alguma dessas versões da primeira missa realizada no Brasil é 
incorreta? Explique.

Candido Portinari
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219A CONQUISTA PORTUGUESA E OS POVOS INDÍGENAS

Alguns povos que vivem em fl orestas, como os Yanomami, moram em grandes casas redondas, 
de 20 a 40 metros de diâmetro, que chegam a abrigar até 120 pessoas. Em algumas aldeias há 
somente uma casa para todos. Já na cultura de alguns povos Tupi, as casas de uma aldeia são 
construídas em círculo, com um pátio no centro, onde se realizam as reuniões de todo o grupo. 
C ada casa abriga o que se chama de família extensa: pais, fi lhos e genros. A aldeia dos Xavante, 
por sua vez, é construída na forma de  meia-lua , e em um dos extremos fi ca a casa dos adoles-
centes, que vivem afastados dos pais até realizarem os rituais de passagem para a vida adulta. 
A maneira como os indígenas moram relaciona-se diretamente com o modo de organização da 
vida social e as regras da cultura  de cada povo, que são muito diferentes  entre si. 

A pintura dos corpos, os enfeites, os diademas, os colares, as plumagens e as cores podem ter 
diferentes signifi cados, fazendo referência a posições hierárquicas,  condição social e papéis distintos. 
Longe de serem hábitos de povos não civilizados, são símbolos culturais repletos de  representativi-
dade, que precisam ser interpretados para  serem conhecidos.

 Vista aérea da aldeia Aiwa Kalapalo, no Parque Indígena do Xingu, em Querência (MT), 2009. Ao contrário da aldeia yanomami, 
mostrada na foto acima, esse povo habita em moradias separadas, embora também dispostas de forma circular.

 o lito  o  o  o o  i d e a
Os portugueses não reconheciam a existência de di-

ferentes povos e suas especificidades socioculturais. Eles 
denominavam  tapuia – palavra de origem tupi que  sig-
nifica “inimigo” ou “bárbaro” – todos os indígenas que 
não pertenciam ao tronco linguístico  tupi.

 Foi intenso  o contato que os portugueses mantive-
ram com os Guarani, os Tupinambá e os Tupiniquim, 
povos que viviam na Mata Atlântica do litoral brasileiro 
e na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Os Tupiniquim 
localizavam-se entre os atuais Espírito Santo e Bahia, e 

eram encontrados também no litoral paulista. Aceitaram 
estabelecer alianças com os portugueses motivados pe-
las trocas econômicas e  vantagens que poderiam obter 
na luta contra os Tupinambá, seus inimigos. Os Tupi-
nambá, por sua vez, aliaram-se aos franceses , que apor-
taram no novo território com o propósito de expulsar os 
portugueses e estabelecer o próprio domínio. Esse jogo 
de alianças e interesses provocou inúmeros confrontos 
armados entre  os Tupiniquim e  os portugueses, de um 
lado, e os Tupinambá e os franceses, de outro.
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Vista aérea  de uma aldeia yanomami (RO), registrada em 1991. 
Observa-se que, nela, as pessoas moram em uma única casa 
grande e disposta de forma circular.

Homens da aldeia Kalapalo, no Parque Indígena do 
Xingu, em Querência (MT),  preparam-se para o ritual 
do  Quarup, em 2009.  Esse importante ritual acontece 
uma vez por ano para homenagear os mortos.
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  Conflitos com os povos indígenas
Analisamos aqui os confl itos que se deram com os povos indígenas na luta 

pela conquista das terras desses povos. Uma das estratégias era a conversão dos 
indígenas ao catolicismo e a imposição cultural do modo de vida dos europeus, 
aniquilando com suas culturas. 

Um dos confl itos culturais que vale mencionar é a antropofagia praticada 
por algumas tribos e documentada por viajantes que pelo Brasil passaram. Um 
dos mais famosos foi Hans Staden (c. 1525-c. 1576), nascido em Homberg, atual 
Alemanha. Hans Staden fez duas viagens ao Brasil, a primeira entre 1547 e 1548 
e a segunda entre 1549 e 1554.

Na segunda viagem, sua embarcação naufragou e ele foi um dos poucos so-
breviventes. Conseguiu chegar até São Vicente (São Paulo), onde se estabeleceu 
e passou a trabalhar ao lado dos colonizadores portugueses. Foi capturado por 
um grupo tupinambá e levado para sua aldeia em Ubatuba, onde permaneceu por nove meses. Ao voltar para a 
Europa, lançou, em 1557, o livro Duas viagens ao Brasil, no qual conta suas aventuras, incluindo a ocasião em que 
teria escapado de ser devorado em uma cerimônia antropofágica. 

Alguns povos indígenas da América realizavam o ritual antropofágico, ou seja, sacrifi cavam seres humanos e 
comiam sua carne em uma cerimônia. As principais vítimas desse tipo de ritual eram os inimigos de prestígio, pois 
esses povos acreditavam que incorporariam a força e o poder daquele que fosse devorado. O responsável pelo 
aprisionamento, ou aquele que tinha recebido a vítima como presente, ganharia mais prestígio na comunidade. 
O ritual também poderia signifi car um ato de vingança contra os inimigos. Mas, em qualquer uma dessas circuns-
tâncias, não se pode afi rmar que a antropofagia estivesse relacionada com uma atitude selvagem, pois o ato de 
comer carne humana não estava ligado simplesmente ao desejo de saciar a fome ou a um impulso instintivo. Ao 
contrário, tratava-se de um ato cultural, carregado de simbologia.

Hans Staden era identifi cado pelos Tupinambá como um aliado dos portugueses, o que o tornava um inimigo 
a ser sacrifi cado. Ele teria convencido os indígenas a não o devorar, dizendo-lhes que possuía poderes capazes de 
fazer mal àquele povo. Staden nunca julgou a antropofagia como algo que fi zesse parte de uma cultura. Ao fi m 
dessa narrativa, ele afi rma:

Foi assim que o Deus Todo-poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ajudou-me a escapar da violência dos 
terríveis selvagens. A Ele, todo louvor e a glória e a honra, por meio de Jesus Cristo, seu filho querido, nosso 
salvador. Amém.

STADEN, Hans. A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores de homens (1548-1555). Rio de Janeiro: Dantes, 1998. p. 120.

Trechos da epopeia de Gonçalves Dias, I-Juca Pirama, produzida no século XIX, durante o Romantismo brasileiro, 
ajudam a ilustrar uma cena de antropofagia e marcam as diferenças culturais, em especial os trechos IV e VIII. No 
primeiro, vemos um índio aprisionado por seus inimigos canibais, passando por um ritual que culminaria em sua 
morte caso ele fosse valente o sufi ciente para ser devorado. Ele, então, se esforça em narrar seus grandes feitos para 
merecer essa honra, mas acaba chorando na frente dos captores ao pensar no sofrimento do pai, e é tido como 
covarde. O mesmo choque cultural pode ser visto no segundo trecho, quando o pai amaldiçoa o fi lho que sobre-
viveu, em vez de comemorar sua fuga. Ele o faz pela vergonha de ter um fi lho visto como covarde, ainda que vivo.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
O poema a seguir é de autoria do escritor modernista Oswald de Andrade (1890-1954). Ele confi gura o que o 

Modernismo intitula de poema-pílula, ou seja, uma poesia de curta extensão, carregada muitas vezes de ironia e 
crítica, apesar de composta em poucas palavras. De maneira bem-humorada, o autor caracteriza o primeiro contato 
entre os colonizadores e os povos indígenas. Leia o poema, para em seguida responder às questões em dupla.

Erro de português
Quando o português chegou
Debaixo duma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena! Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português

ANDRADE, Oswald. O Santeiro do Mangue e outros poemas. São Paulo: Globo: Secretaria do Estado da Cultura, 1991. p. 95.
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1 .  Apesar de curto, o poema consegue deixar bem clara a opinião do eu lírico a respeito de como se deu a 
colonização brasileira. Ele se mostra favorável ou contrário a ela? Q ue expressão do texto pode comprovar 
sua resposta?
O eu líric o m ostra- se c ontrá rio à  m aneira c om o se deu  a c oloniz açã o b rasileira.  V em os isso p elo títu lo,  q u e indic a o erro dos c oloniz adores,  
ou no trec h o “ Q u e p ena! ” ,  ou  ainda nas indic açõ es de tem p o:  c h u v a c om o algo ru im .

2 .  O s termos “ vestiu” e “ tinha despido” constituem uma metáfora, ou seja, constroem uma imagem fi gurada 
para explicar o tema discutido. A que ação se referem esses termos?
O s term os ref erem - se à  ac u ltu raçã o indígena p elo p ortu gu ê s,  u m a v ez q u e o ato de v estir sim b oliz a a im p osiçã o da c u ltu ra.

3 .  O  título é polissêmico. Q ue sentidos ele pode adquirir a partir da leitura do poema?
O títu lo p ode assu m ir dois sentidos:  u m  j u lgam ento de v alor sob re a açã o do c oloniz ador ou  a 
ref erê nc ia à  q u eb ra de norm as gram atic ais.

4 .  O  poema retrata de maneira verídica as relações entre colonizadores e 
população indígena do Brasil? J ustifiq ue.
S im .  P or m eio de u m a m etá f ora,  o p oem a retrata a im p osiçã o da c u ltu ra indígena de m odo 
v iolento,  c ontra a v ontade das c om u nidades nativ as.

5 .  Q ual é a saída proposta pelo eu lírico à crítica feita?
A solu çã o ap resentada p elo p oem a seria a assim ilaçã o da c u ltu ra indígena p elo p ortu gu ê s.

Após as respostas serem elaboradas, um dos estudantes pode fazer uma lei-
tura dramática do poema, para iniciar uma roda de conversa em que as questões 
possam ser comentadas pela turma toda.

Esta atividade trabalha a habilidade E M 1 3 C HS 1 0 6  por meio da leitura de um 
poema de O sw ald de Andrade, que critica a forma de colonização empregada 
pelos portugueses. Espera-se que o estudante identifi que a opinião do autor e suas 
estratégias de convencimento do leitor. P or sua vez, a habilidade E M 1 3 C HS 5 0 3  
também será mobilizada, uma vez que o autor faz a defesa da cultura dos povos 
originários, propondo ao estudante uma visão crítica sobre as violências empre-
gadas à população indígena.

P á g i n a  7 0

# #/0#1'023&+04#+#5%672(0&+#52-&2)+-
A imposição da religião cristã, mudança nas habitações, desconstrução da fi gura do pajé e impedimento de livre 

ir e vir nas reduções desconfig uraram as bases da cultura indígena à força, mesmo que eles fossem considerados 
livres. Neste sentido, os jesuítas foram um importante instrumento da colonização portuguesa na América. O s 
jesuítas, embora procurassem defendê-los, impuseram-lhes a negação de sua cultura: os forçaram a vestir roupas, 
a abolir rituais antropofágicos, a abandonar sua religião e a adotar o catolicismo, vivendo sob os mandamentos da 
Igreja cristã. 

P á g i n a  7 1

#89$:#'#8:;<:

•    P or que os jesuítas colaboraram para efetivar a conquista dos europeus sobre os territórios da América?
Ao realizar a catequização e organizar os aldeamentos indígenas, os jesuítas impuseram aos indígenas outra 

cultura, obrigando-os a negar sua própria história para poderem se manter vivos ou não ser escravizados. Isso for-
taleceu o domínio dos portugueses sobre estas terras, dific ultando a reação dos povos indígenas. 

H ab ilidade ( E M 13 C H S 106 )  
U tiliz ar as lingu agens c artográ f ic a,  
grá f ic a e ic onográ f ic a,  dif erentes gê -
neros tex tu ais e tec nologias digitais 
de inf orm açã o e c om u nic açã o de 
f orm a c rític a,  signif ic ativ a,  ref lex iv a 
e é tic a nas div ersas p rá tic as soc iais,  
inc lu indo as esc olares,  p ara se c om u -
nic ar,  ac essar e dif u ndir inf orm açõ es,  
p rodu z ir c onh ec im entos,  resolv er 
p rob lem as e ex erc er p rotagonism o 
e au toria na v ida p essoal e c oletiv a.

H ab ilidade ( E M 13 C H S 5 03 )  
I dentif ic ar div ersas f orm as de v iolê n-
c ia ( f ísic a,  sim b ó lic a,  p sic oló gic a etc . ) ,  
su as p rinc ip ais v ítim as,  su as c au sas 
soc iais,  p sic oló gic as e af etiv as,  seu s 
signif ic ados e u sos p olític os,  soc iais 
e c u ltu rais,  disc u tindo e av aliando 
m ec anism os p ara c om b atê - las,  c om  
b ase em  argu m entos é tic os.  
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# #$%&'()*+#,+#-.&/0-+#&+012324)
Explore o processo de ampliação dos domínios portugueses levando em con-

ta tanto a ambição por ampliar suas terras e obter novas riquezas como pelas 
próprias disputas diplomáticas que envolviam P ortugal e Espanha na delimitação 
das fronteiras na América. 

P á g i n a  7 2

#&'0$#5#&$()$

1 .  P or que os portugueses queriam ampliar ainda mais seus domínios?  Q ue 
vantagens poderiam obter?
A ex p ansã o do territó rio p ortu gu ê s signif ic av a m aior q u antidade de terras agric u ltá v eis,  m aior 
c h anc e de enc ontrar m iné rios v aliosos.  C om  isso,  au m entav a a p ossib ilidade de enriq u ec im ento.

2 . O s tratados que estiveram em disputa entre países europeus levaram em conta 
as demandas e os direitos dos povos indígenas sobre suas terras originais?
N ã o.  A s f ronteiras f oram  traçadas a p artir de ac ordos p olític os q u e tinh am  c om o ob j etiv o p ac if ic ar 
os c onf litos entre P ortu gal e E sp anh a.  O s p ov os indígenas nã o tiv eram  v oz nesse p roc esso.  C om  
isso,  m u itas trib os tiv eram  sua s terras div ididas sob  os dois dom ínios.

# #+6#789:5;<89=56>#56?<8@;:AB#;9:CD598#
5#5EF896AB#=5<<;=B<;8G
As bandeiras foram formadas por homens que vieram ao Brasil ser represen-

tantes da Coroa, alguns deles eram degredados que vinham ao Brasil na busca 
de riquezas. Importante destacar aqui o papel dos bandeirantes no processo de 
ampliação das conquistas portuguesas. 

Destacam-se também as diferentes imagens construídas sobre eles ao longo 
da história. J á foram louvados pelos paulistas como grandes heróis desbravadores, 
mas podem ser também considerados caçadores de indígenas e pedras preciosas, 
que participaram do processo de extermínio dos povos indígenas na América.

P á g i n a  7 4

H$0#,+I2.$(1+)#$#-.'3$()
P ropõe a leitura de algumas cartas de jesuítas que fazem referência ao seu tra-

balho de catequização no Brasil. É  importante notar que a primeira carta foi escrita 
em 1549 , ou seja, logo após a chegada a Salvador. A segunda carta foi escrita 
em 1558 , nove anos depois da primeira, em um momento em que os confl  itos 
e a resistência indígena estavam muito evidentes. No texto torna-se manifesta a 
discussão sobre a visão europeia do “ selvagem” . P ara os europeus, o ritual antro-
pofágico era a evidência da selvageria dos povos nativos. Eles desconsideravam o 
signifi  cado simbólico do gesto:  para os indígenas, devorar um inimigo signifi  cava 
absorver suas forças, mas podia ser também um ato de vingança.

A imagem presente na seção é de autoria de R ugendas, desenhista e pintor 
alemão. Ele veio para o Brasil em comitiva com o barão G eorg Heinrich von L angs-
dorff e, então, passou a desenhar nosso país, publicando seu trabalho posterior-
mente no livro M alerische Reise in Brasilien (Viagem pitoresca através do Brasil).

A habilidade E M 1 3 C HS 5 0 4  será trabalhada por meio da análise das duas 
cartas que demonstram visões distintas sobre a fi  gura do indígena. L ogo, o es-
tudante poderá analisar as bases políticas que sustentam cada uma das opiniões 
de modo a criticá-las.

A habilidade E M 1 3 C HS 6 0 3  será abordada com a discussão sobre o processo 
de formação do Brasil a partir do período colonial. A imposição de uma cultura e 
as estratégias empregadas para constituir a dominação serão analisadas. 
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aldeias,  p ortando u m a c ru z .  F iz eram - na,  p ois esta-
v am  disp ostos a ob ter garantias p ara m anter a lib er-
dade e esc ap ar do genoc ídio e da esc rav idã o,  q u e 
era a p rom essa q u e lh es f az iam  as açõ es dos enc o-
m endeiros esp anh ó is e dos b andeirantes lu sos.  T er-
m inaram  c om o ex é rc ito organiz ado,  lu tando c ontra 
as trop as p ortu gu esas e c ontra os indígenas ainda 
insu b m issos à  c oloniz açã o esp anh ola.

K ER N, op. cit., p. 207 .

O  T ratado de Madri não pôs fim aos conflitos na re-
gião, pois comerciantes portugueses viram seus interesses 

prejudicados no rio da P rata, e jesuítas espanhóis foram 
expulsos de missões que  passaram a integrar o território 
português. Assim, em 17 61, sob a liderança do marquês 
de P ombal, foi assinado o T ratado de El P ardo, que anu-
lava o T ratado de Madri. Após novas negociações, em 
17 7 7 , foi assinado o T ratado de Santo Ildefonso, que so-
brepujou o T ratado de El P ardo . Como resultado, a colô-
nia de Sacramento e a região dos Sete P ovos das Missões 
ficaram com a Espanha. Só em 18 01, com o T ratado de 
Badajós, Sete P ovos das Missões voltaria a P ortugal, mas 
a colônia de Sacramento permaneceria definitivamente 
com a Espanha. O bserve o mapa a seguir.

#$%&'()*+,'(-*$.%*$/,'0+)12%+()34*('%*%
*56'($12%-*,,+-2,+'7
Desde os primeiros anos da presença portuguesa 

no Brasil, vários europeus começaram a se instalar na 
nova terra em busca de fortuna. Alguns deles eram 
degredados de P ortugal, isto é, foram punidos com 
o degredo:  o exílio. Não se sabe nem mesmo como 

muitos chegaram ao continente americano. Na região 
do atual estado de São P aulo, formou-se um núcleo 
desse tipo de homens, e J oão R amalho foi um dos 
primeiros de que se tem notícia. É  quase certo que 
ele tenha chegado ao Brasil entre 1508  e 1513. Asso-

OC EANO
ATLÂ NTI C O

50º  O

20º  S

V I C E - R E I N O  D O
R I O  D A  P R A T A

( 1 7 7 6 )

Desterro

L aguna

V iamão

P orto dos Casais

R . G rande de
S. P edro (17 37 )

Nova Colônia do
Santissimo Sacramento

(168 0)

Buenos Aires
(1536 e 158 0)

Montevidéu
(17 26)

F te. S. Miguel

F te. de S. T ecla

F te. de J esus
Maria J osé (R . P ardo)

San J uan Bautista

San Miguel

C o r r i e n t e s
( 1 5 8 8 )

San L uis

San Nicolás

San Borja San
L ourenzo

Rio Paraná

Rio
 U

rug
uai

Rio J acuí

Rio I bicuí

Rio Q uaraí

Missõ es

F orte

Á reas de dom ínio p ortu gu ê s

T erras p ertenc entes à  E sp anh a

L inh a do T ratado de S anto I ldef onso 
1 05  km0

89:9%;#<#8%=>8%?@88A98%9%#8%:B>:>=#8%=9%C@?@:98

Com base em:  AL BUQ UER Q UE, Manoel Mauricio de et al. Atlas histórico escolar. R io de J aneiro:  F AE, 19 9 1. p. 30.

;>B9%*%;9D89

1 .  P o r  q u e  o s  p o r t u g u e s e s  q u e r i a m a mp l i a r  a i n d a  ma i s  s e u s  d o mí n i o s ?  Q u e  v a n t a g e n s  p o d e r i a m o b t e r ?

2 .  O s  t r a t a d o s  q u e  e s t i v e r a m e m d i s p u t a  e n t r e  p a í s e s  e u r o p e u s  l e v a r a m e m c o n t a  a s  d e ma n d a s  e  o s  
d i r e i t o s  d o s  p o v o s  i n d í g e n a s  s o b r e  s u a s  t e r r a s  o r i g i n a i s ?
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parecia economicamente mais atrativo que o do Sul, as 
reduções alcançaram grande desenvolvimento. Arno 
Alvarez K ern, estudioso do assunto, explica:

A  Missã o rep resentou  a reu niã o de div ersas tri-
b os nu m a m esm a c om u nidade soc ial,  onde os ele-
m entos c u ltu rais gu aranis p assaram  a c oex istir c om  
nov os elem entos,  c ristã os e oc identais eu rop eu s.  S e 
inic ialm ente ainda p redom inaram  os elem entos tradi-
c ionais,  gradu alm ente os j esu ítas f oram  introdu z indo 
nov as f orm as artístic as,  nov os ritu ais,  u m a ec onom ia 
m ais p rodu tiv a e u m a nov a organiz açã o p olític a.

K ER N, Arno Alvarez. M issões :  uma utopia política. 
P orto Alegre:  Mercado Aberto, 19 8 2. p. 112.
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A ação evangelizadora dos jesuítas teve forte im-

pacto  na conversão dos indígenas ao cristianismo e  na 
consequente perda de suas raízes culturais,  além de ter 
provocado mudanças significativas nos limites do terri-
tório português na América. 

Segundo as regras da diplomacia europeia, os acor-
dos sobre  a posse de colônias dependiam da efetiva 
dominação e ocupação do território . Caso contrário, 
outras nações europeias  poderiam contestar o acordo 
e exigir novas negociações. Inúmeros conflitos milita-
res , assim como negociações pacíficas , eclodiram en-
tre os séculos X V I e X IX  em torno da posse efetiva e 
legal desses territórios.  A presença  dos jesuítas e das 
reduções ofereceu a justificativa necessária para que 
a  Coroa portuguesa reivindicasse a expansão dos seus 
domínios na América, colocando em xeque o  T ratado 
de T ordesilhas, assinado no final do século X V . 

Em 17 50, Espanha e P ortugal assinaram o T rata-
do de Madri, que redefinia as fronteiras coloniais das 

duas nações na América do Sul,  na tentativa de pôr 
fim aos conflitos pelo domínio das possessões.

P elo acordo, ficou definido que a colônia de Sacramen-
to, fundada em 168 0 na região do atual Uruguai, seria de 
domínio espanhol, e a região dos Sete P ovos das Missões 
ficaria sob domínio português. O  T ratado também  deter-
minou que os indígenas que viviam nas reduções deveriam 
ser transferidos para a margem ocidental do  rio Uruguai. 
Alguns missionários se colocaram ao lado dos indígenas, 
que se recusaram a abandonar as terras que vinham cul-
tivando, organizando  assim a resistência contra as tropas 
luso-espanholas que vieram cumprir o  T ratado. Esse con-
flito, conhecido como G uerras G uaraníticas,  ocorreu entre 
17 54 e meados dos anos 17 60, quando grande parte dos 
indígenas já havia sido dominada. Milhares deles foram 
mortos e outros , escravizados.  Segundo Arno K ern:

O s G u aranis f oram  solic itados a f az er u m a op -
çã o p elos m issioná rios q u e os p roc u raram  nas su as 

O  uso do ferro foi introduzido entre os povos in-
dígenas, alterando a estrutura tecnológica existente 
até então, sobretudo  na confecção de ferramentas 
(como machados, enxadas, facas etc.). Nas redu-
ções, os jesuítas implantaram formas diferentes de 
moradia, alterando as relações entre as autoridades 
indígenas e a organização espacial das aldeias.  Eles 
promoveram mudanças sobretudo culturais, uma vez 
que  impuseram aos povos originários os valores e 
a religião  cristãos.

�����!������

•  P o r  q u e  o s  j e s u í t a s  c o l a b o r a r a m p a r a  e f e t i v a r  
a  c o n q u i s t a  d o s  e u r o p e u s   s o b r e  o s  t e r r i t ó r i o s  
d a  A mé r i c a ?

�  Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, no município de São Miguel das Missões (R S). F oto de 2010.
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envolveu-se em várias expedições, que contribuíram 
para a expansão das fronteiras brasileiras, ao mesmo 
tempo que dizimavam populações indígenas inteiras.

P ara fazer frente aos bandeirantes, os jesuítas arma-
ram com arcabuzes (tipo de arma de fogo) os G uarani 
que viviam nas reduções. Em 1641, os paulistas foram 
derrotados na Batalha de Mbororé, em território que 
hoje integra o R io G rande do Sul. Com dificuldade para 
atuar na região, na segunda metade do século X V II, os 
bandeirantes passaram a se organizar em grupos me-
nores, destinados a aprisionar indígenas. Eram também 
contratados por senhores de engenho para lutar contra 
os nativos revoltosos que reagiam à ocupação dos colo-

������������������������
O bserve a imagem abaixo. Depois, leia as cartas de jesuítas que estiveram no Brasil no século X V I exercendo a 

catequese. P or fim, responda às questões do R o t eir o  de t r abalh o .

 �  R UG ENDAS, J ohann Moritz. Aldeia dos Tapuia, cerca de 18 35 (litografia colorida, 51,3 ! cm 35,5 cm).

C ar t a do  P e.  M an u el da N ó br eg a ao  P e.  S im ã o  R o dr ig u es,  L isbo a
B ah ia,  1 0  de ab ril de 1 5 4 9

S om ente darei c onta a V ossa R ealez a de nossa c h egada a esta terra,  e do q u e nela f iz em os e esp eram os f az er.  
C h egam os a essa b aía a 2 9  dias do m ê s de m arço de 1 5 4 9 ,  andam os em  v iagem  oito sem anas.  A c h am os a terra de 
p az  e 4 0  ou  5 0  m oradores na p ov oaçã o.  R ec eb eram - nos c om  grande alegria e ac h am os u m a igrej a j u nto a q u al logo 
nos h osp edam os,  p adres e irm ã os,  p ara rez arm os a m issa e nos c onf essarm os.

E u  p rego ao gov ernador e a su a gente,  na nov a c idade,  q u e se c om eça,  e o P e.  N av arro à  gente da terra.  E sp ero 
em  N osso S enh or f az er- se f ru to,  p osto q u e a gente da terra ( p ortu gu eses)  v iv e toda em  p ec ado m ortal,  e nã o h á  
nenh u m  q u e deix e de ter m u itas negras ( índias) ,  das q u ais estã o c h eios de f ilh os,  e é  grande m al.  N enh u m  deles v em  
se c onf essar,  q u eira N osso S enh or q u e o f açam  dep ois.

nos e para capturar africanos escravizados fugitivos, no 
que foi denominado ser t an ism o  de c o n t r at o .

O s bandeirantes começaram a atuar também junto 
ao governo de P ortugal (que queria obter novas fontes 
de lucros) no combate às rebeliões indígenas no Norte 
e na busca por metais preciosos. Na última década do 
século X V II, eles descobriram ouro na região de Minas 
G erais, dando impulso à exploração do minério. Com 
o desenvolvimento da mineração, o aprisionamento 
de indígenas para abastecer a economia açucareira 
tornou-se cada vez menos importante. Deve-se consi-
derar ainda que o crescimento do tráfico de africanos 
escravizados reduziu a necessidade dessas ações.
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Página 75

 Roteiro de trabalho

1. Após ter observado a obra de Rugendas e lido as duas cartas dos jesuítas, 
faça um levantamento sobre cada uma delas e o respectivo registro de 
seu signifi cado e das principais ideias transmitidas.
Aldeia dos Tapuia, de Johann Moritz Rugendas:

No primeiro plano, indígenas fazem trabalhos ma-
nuais e um padre jesuíta seguido por crianças e 
mulheres indígenas observam os dois homens que 
trabalham. No segundo plano, negras trabalham 
próximas a uma construção, que parece uma casa. 
Ao fundo, vemos morros e matas.

Carta do Pe. Manuel da Nóbrega ao Pe. Simão 
Rodrigues, Lisboa. Carta escrita em 10 de abril 
de 1549, pela ocasião de chegada dos jesuítas à 

Bahia:

De acordo com o autor, os portugueses vivem em pecado mortal, pois mantêm muitas negras 
(índias). Há escola para os indígenas. O autor da carta pretende ensinar as orações, doutrinar 
os indígenas e batizá-los. Comenta que eles querem aprender. Em seguida, observa que os 
indígenas vivem em guerra e comem seus inimigos. O jesuíta ainda aponta que trabalha para 
conhecer a língua dos indígenas, que, de acordo com ele, não possui vocábulos para expressar 
conceitos religiosos cristãos.

Carta do Pe. Antonio Pires ao provincial de Portugal. Carta escrita em 12 de setembro de 1558:

A carta narra um conflito com aldeia indígena no qual os portugueses transformam crianças e mulheres em cativos. O governador se 
arma para subjugar os indígenas. Pede que Sua Alteza envie mais homens para acabar de vez com a sujeição e apoderar-se da terra, que 
tantos frutos promete.

2. O que mudou da primeira para a segunda carta? Justifi que.
Na primeira carta não há evidência de conflito com os indígenas. Pretende-se apenas doutriná-los na fé cristã e ensiná-los a ler e escrever 
em língua portuguesa. Na segunda, percebe-se um conflito com uma aldeia indígena cujo objetivo é a sujeição dos indígenas pela força.

3. Como o sentido de “dominação” está expresso na narrativa dos europeus? Transcreva alguns trechos no 
caderno que justifi quem sua resposta.
Na primeira carta a dominação é cultural: “[...] parece-me bom modo esse para trazer os índios desta terra, os quais têm grandes desejos 
de aprender [...]. Desta maneira ir-lhe-ei ensinando as orações e doutrinando-os na fé até serem hábeis para o batismo.”. Na segunda, 
a dominação é expressa pela força: “[...] mande Sua Alteza gente que com seu poder ajude a conservar o começado e acabe de sujeitar 
esta terra que tantos frutos está prometendo.”.

4. Na imagem de Rugendas, podemos observar uma situação de “dominação”? Com base na observação dessa 
obra e levando em conta o conteúdo dos textos lidos, crie argumentos para responder a essa pergunta.
Sim. A imagem mostra indígenas e negros trabalhando e outros observando, provavelmente aprendendo o ofício. A possibilidade maior 
é que se trate de uma dominação cultural, a exemplo do primeiro documento, já que há apenas um padre para um grande número de 
nativos. Vemos, no entanto, que esse único jesuíta os comanda, aparecendo no centro da imagem e à frente dos indígenas.

Página 76

  O sistema colonial
Após as primeiras expedições, que procuraram reconhecer o território e de-

fendê-lo de invasores estrangeiros, além da inefi caz tentativa de colonizar o Brasil 
utilizando o sistema de capitanias hereditárias, Portugal colocou-se à frente do 
processo colonizador em um momento em que o comércio de especiarias com a 
Índia tinha deixado de ser rentável para os lusos. Com a instituição dos governos-
-gerais, a criação de órgãos administrativos, a chegada dos jesuítas, o incremento 
do tráfi co negreiro e o desenvolvimento da economia açucareira nordestina, a 
colonização tomou impulso, tornando-se negócio lucrativo tanto por causa da 
produção de gêneros tropicais voltados à exportação quanto pelo comércio de 
escravos. Enquanto os jesuítas defendiam a proibição da escravização do indígena, 
a Coroa lucrava com o comércio africano de escravos.

Habilidade (EM13CHS504) 
Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.

Habilidade (EM13CHS603) 
Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 
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O irmão Vicente Rigio ensina a doutrina aos míni-
mos detalhadamente cada dia e também tem escola de 
ler e escrever; parece-me bom modo esse para trazer 
os índios desta terra, os quais têm grandes desejos de 
aprender e, perguntado se querem, mostram grande 
desejo. Desta maneira ir-lhe-ei ensinando as orações e 
doutrinando-os na fé até serem hábeis para o batismo.

Todos estes que tratam conosco dizem que querem 
ser como nós se não quem não tem com que se cubra 
como nós, este só inconveniente tem. Se ouvem tanger 
à missa já acodem e quanto nos veem fazer tudo fazem: 
assentam-se de joelhos, batem nos peitos, levantam as 
mãos ao céu e já um dos principais deles aprende a ler 
e toma a lição de cada dia com grande cuidado, e em 
dois dias soube o A B C todo, e o ensinamos a ben-
zer, tomando tudo com grandes desejos. Diz que quer 
ser cristão e não comer carne humana, não ter mais de 
uma mulher e outras coisas; somente há de ir à guerra 
e os que cativar vendê-los e servir-se deles, porque es-
tes desta terra sempre  têm guerra com outros e assim 
andam todos os dias em discórdia. Comem-se uns aos 
outros, digo, os contrários.

É gente de que nenhum conhecimento tem de Deus 
nem de ídolos, faz tudo quanto lhe dizem. Trabalhamos 
de saber a língua deles. Temos determinado ir viver com 
as aldeias e aprender com eles a língua e ir-los doutri-
nando pouco a pouco. Trabalhei por tirar em sua língua 
as orações e algumas práticas de Nosso Senhor. Não 
posso achar que a sua língua saiba dizer por que são 
eles tão brutos que nem vocábulos têm [para exprimir 
conceitos religiosos cristãos].

LEITE, Serafim. Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil. São Paulo: 
Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 1954. v. 1. p. 108-115.

Carta do Pe. Antonio Pires ao provincial de Portugal
Bahia, 12 de setembro de 1558

Não somente com esses índios que estão desta banda de nós, senão também os da banda de além da Bahia, 
os quais são contrários destes e têm muito mal aos cristãos e morto a muitos. Estes agora de novo vieram furtar 
um barco dos cristãos e por estes e outros respeitos se apregoou guerra contra eles, por eles não quererem fazer a 
satisfação devida, e assim, mandou lá o governador a guerreá-los e deram neles em terra e mataram toda gente de 
uma grande aldeia, e os meninos e mulheres trouxeram todos cativos sem perigar nenhum cristão. Foi esta coisa 
que não somente a este gentio mas a toda costa fará espanto e medo porque nunca outra tal se fez nesta terra. 
Agora se aparelha o governador com muita gente para acabar bem de os sujeitar e fazer-lhes ter entendimento de 
maneira que se vai abrindo grande porta para entrar muita gente no conhecimento do seu criador. E portanto, é 
necessário que para essa missão venham muitos operários e esperamos em Nosso Senhor que, além dos da Com-
panhia, mande Sua Alteza, gente que com seu poder ajude a conservar o começado e acabe de sujeitar esta terra 
que tantos frutos está prometendo.

LEITE, op. cit., p. 469-473.

 Roteiro de trabalho

1. Após ter observado a obra de Rugendas e lido as duas cartas  dos jesuítas, faça  um levantamento  sobre cada 
uma delas e o respectivo registro de seu signifi cado e  das principais ideias transmitidas.

2. O que mudou da primeira para a segunda carta? Justifi que.

3. Como o sentido de “dominação” está expresso na narrativa dos europeus? Transcreva alguns trechos  no 
caderno que justifi quem sua resposta.

4. Na imagem de Rugendas, podemos observar uma situação de “dominação”? Com base na observação des-
sa obra e levando em conta o conteúdo dos textos lidos, crie argumentos para responder a essa pergunta.

Trabalho indígena no detalhe do quadro de Rugendas, Aldeia 
dos Tapuia (c.1835) visto na página anterior.
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   i te a olo ial
Para efetivar a exploração e o domínio de suas colô-

nias, os Estados europeus consolidaram, entre os sécu-
los XVI e XVIII, um conjunto de medidas e práticas que 
ajustaram as relações entre colônia e metrópole. Essas 
relações foram denominadas sistema colonial.

Constituiu-se, a princípio o pacto colonial, por meio 
do qual as colônias deveriam fornecer matérias-primas à 
metrópole e consumir somente os produtos comerciali-
zados por ela. As colônias não podiam desenvolver ativi-
dades industriais; nenhum artigo poderia ser importado 
senão por intermédio da metrópole. Dessa forma, insti-
tuiu-se um mecanismo de monopólio no qual a colônia 
só podia fazer comércio com a metrópole – o exclusivo 
colonial. Assim, atendendo aos pressupostos mercantilis-
tas de acumulação, compravam-se mercadorias na colô-
nia por baixo preço e vendiam-se outros produtos pelo 
preço mais alto possível, facilitando à metrópole um re-
sultado favorável em sua balança comercial. Além disso, 
as riquezas extraídas da terra, como o ouro e as pedras 
preciosas, contribuíram para o enriquecimento das na-
ções europeias.

Para administrar e fiscalizar os negócios coloniais, 
a Coroa portuguesa criou, no início dos anos 1640, o 
Conselho Ultramarino, que deveria buscar formas de 
incrementar o comércio colonial e nomear funcionários 
reais na colônia. Com exceção das questões religiosas, 
o Conselho estava presente em praticamente todas as 

esferas da administração. Era o órgão central da gestão 
portuguesa das colônias e existiu até o fim do período 
colonial brasileiro.

A produção era especializada (monocultura) e 
realizada em larga escala, em grandes propriedades 
(latifúndios), preferencialmente de produtos agríco-
las tropicais escassos na Europa, onde alcançavam 
bom preço. A mão de obra era escrava, optando-se 
pela escravidão africana, muito mais rentável para 
as nações que organizavam o tráfico negreiro (en-
tre elas, Portugal), pois obtinham lucros tanto na 
comercialização dos produtos tropicais na Europa 
como na venda do africano escravizado para o colo-
no na América. Alguns autores, como o historiador 
Luiz Felipe de Alencastro, consideram que o tráfico 
negreiro, operado pelos europeus desde o século XV, 
era o negócio mais importante do mundo colonial 
em termos de rentabilidade.

Esse sistema produtivo, baseado no latifúndio, na 
produção para o mercado externo, na escravidão e na 
monocultura, foi denominado, na língua inglesa, plan-
tation. Nessas unidades de produção, organizava-se 
de maneira complementar a cultura de gêneros para 
o consumo interno (alimentos, ferramentas de traba-
lho e de utilização cotidiana). No caso brasileiro, essa 
estrutura produtiva adentrou o século XIX, pois não foi 
superada com a independência do país em 1822.

   a a de a ar o orde te
No litoral nordestino, de solo fértil e altamente fa-

vorável ao cultivo da cana-de-açúcar, começaram a 
ser implementados, desde meados do século XVI, os 
engenhos, que se relacionavam diretamente às regras 
estabelecidas pelo pacto colonial.

A produção de açúcar no Brasil concentrou-se nesses 
engenhos – um grande complexo produtivo que incluía 
a propriedade agrícola e suas lavouras, as instalações de 
processamento da cana e da produção do açúcar, a ca-
sa-grande (moradia do senhor e de sua família), as casas 
dos colonos, a senzala, a capela, as estrebarias e o setor 
administrativo da empresa. Nem sempre o senhor cultiva-
va cana em todas as suas terras; muitas vezes ele arrenda-
va parte delas para lavradores que depois venderiam sua 
produção ao senhor para a fabricação do açúcar.

O plantio da cana ocorria entre fevereiro e maio, po-
dendo se estender até setembro em terras mais úmidas. 
Após 12 meses, no mínimo, iniciava-se o corte da cana, 
que em seguida era levada para o processo de moagem, 
quando então se extraía o caldo. As moendas podiam 
ser movidas a água ou pela força animal, principalmen-
te por bois ou cavalos. O setor de moagem funcionava 
ininterruptamente durante o período de corte da cana 
e da produção do açúcar; havia fiscais para cuidar dos 
escravizados, que, caso dormissem, poderiam causar 
acidentes de trabalho e prejuízos à produção. Depois de 
extraído, o líquido seguia para a casa das fornalhas, onde 
era cozido e clarificado em recipientes de cobre. Após ser 

transformado em melaço (uma calda grossa), era coloca-
do em vasos de barro em formato de sinos. Essas fôrmas 
seguiam para a casa de purgar, local em que se esperava 
a purga – a drenagem da aguardente. Na etapa seguinte, 
processava-se o branqueamento, com a adição de água e 
barro às fôrmas durante cerca de 40 dias. Efetuada a se-
cagem no sol, separava-se a parte branca da mascavada 
(escura ou mascarada). Por último, classificava-se o açúcar 
conforme a qualidade e ele era encaixotado, para então 
ser levado ao porto e exportado.

Para a produção do açúcar, eram necessários traba-
lhadores especializados, muitos deles escravizados. O 
trabalho era organizado com base em uma rígida disci-
plina, lembrando uma manufatura. A jornada de traba-
lho podia chegar a 18 horas por dia. Os trabalhadores 
livres eram empregados em postos como o de feitor, 
que fiscalizava e gerenciava a produção, bem como 
em funções administrativas e algumas outras, mais es-
pecíficas. Havia ainda o mestre de açúcar, trabalhador 
especializado e responsável pelo processo técnico da 
fabricação do produto, e indígenas, não como escravi-
zados, mas como trabalhadores que desempenhavam 
tarefas mais simples, por exemplo, de limpeza, corte 
de lenha ou ainda como capitães do mato, designados 
para a captura de escravizados fugitivos. Já os africa-
nos escravizados representavam a base da empresa 
açucareira, utilizados nas funções mais exaustivas e 
submetidos a todo tipo de castigo e tortura.
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 PARE e PENSE

1. O sistema colonial se traduziu em estratégia para a obtenção das riquezas existentes nas colônias?
O sistema colonial foi criado para beneficiar a metrópole, que se traduziu em um sistema econô-
mico e jurídico que estabelecia o monopólio das relações comerciais da colônia, criando condições 
para que Portugal lucrasse com a produção agrícola, o comércio de escravos e outras atividades 
econômicas. 

2. Até que ponto o comércio de escravizados com a África e a escravidão se 
tornaram um pilar do sistema colonial?
A escravidão africana mostrou-se muito lucrativa para a Coroa portuguesa. O comércio de escra-
vos abastecia os engenhos de açúcar de novos trabalhadores. Assim, o senhor de engenho com-
prava a pessoa escravizada e vendia o açúcar para os comerciantes portugueses, que lucravam 
nas duas atividades. 

Página 78

   A mineração
A descoberta do ouro na região das Minas criou uma nova frente de obtenção de riquezas para os portugue-

ses, que, estima-se, retiraram centenas de toneladas de ouro da região. Vale destacar os confl itos relacionados 
ao contrabando e as tentativas de impedi-lo. Pode-se destacar também que a mineração ampliou ainda mais o 
comércio de escravos para a Colônia. As condições de trabalho eram ainda mais insalubres e perigosas do que no 
engenho de açúcar. 

Por último, pode-se mencionar que, além do cultivo da cana-de-açúcar e da 
extração de minérios e pedras preciosas, se desenvolveram na colônia a pecuária 
no sertão nordestino e, mais tarde, no sul do Brasil; o fumo no recôncavo baiano; 
a coleta de drogas do sertão (especiarias, ervas aromáticas e plantas medicinais, 
como canela, cacau, castanhas e guaraná, entre outras), no Norte; e o algodão, 
cultivado no Nordeste e depois em outras regiões.
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RELEITURA

Espera-se que os estudantes tenham compreendido que os anos iniciais da 
colonização brasileira foram intensamente marcados pelos confl itos com as populações indígenas, o que gerou seu 
processo de aculturação, cujas consequências para essas comunidades podem 
ser percebidas ainda hoje. Além disso, é desejável que tenham refl etido sobre 
como se deu o avanço territorial brasileiro e seu desenvolvimento econômico, 
intensamente ligado às diretrizes do sistema colonial.

O mapa retrata justamente os primeiros momentos da colonização do Brasil e 
refl ete o processo de dominação, uma vez que nele se veem retratados apenas os 
interesses por terras e lucratividade e não o respeito à cultura dos povos nativos 
e a seu modo de delimitar o território.

A habilidade EM13CHS103 será utilizada nesta atividade para analisar e ela-
borar hipóteses sobre os processos históricos que marcaram o período inicial da 
colonização brasileira.  

A habilidade EM13CHS106 será trabalhada por meio da análise de um mapa 
que representa as principais rotas de acesso ao Brasil no início da colonização. 
Logo, o estudante poderá avaliar essa forma de comunicação que muito diz sobre 
as tecnologias, crenças e visão de mundo da época em que foi produzido.
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Por fim, vale lembrar o impacto que os engenhos 
tiveram sobre o meio ambiente, principalmente para 
a Mata Atlântica local, que foi devastada para que 
nela se plantasse cana, bem como para dela extrair 
lenha para manter as fornalhas. Esse processo exter-
minou grande parte da floresta das regiões litorâ-
neas do Nordeste brasileiro.

Do ponto de vista social, o senhor de engenho tor-
nou-se mais que um proprietário de terras e homem de 
negócios, pois seu poder e sua influência se alastravam 
por toda a região, uma vez que a colônia era dominada 
pelo trabalho escravo. Havia proprietários de grandes 
fazendas que possuíam centenas de escravizados. Às 
pessoas livres e pobres só restava pedir ao senhor “fa-
vores” que lhes permitissem sobreviver. Elas executavam 
pequenos trabalhos, sempre obedecendo às ordens e 
aos desejos do colono. Até mesmo o padre dependia do 
senhor para financiar as despesas da Igreja.

Em uma vida eminentemente rural, não havia 
muitas pessoas nem grande movimentação nas ci-
dades, que eram somente entrepostos comerciais. 
Quanto aos escravizados, alguns tinham uma condi-
ção mais favorável dentro do engenho; nesse caso, 
realizavam trabalhos mais leves e estavam mais pró-
ximos da casa-grande, a residência do senhor. Essa 
era a situação, por exemplo, dos escravizados do-

mésticos, que viviam no âmbito da casa e contavam 
com mais confiança do senhor.

Em busca de mais status, isolados no meio rural, 
muitos senhores não economizavam para demonstrar 
luxo, poder e riqueza. Gastavam a maior parte de sua 
renda com tecidos e outros artigos importados, jan-
tares e festas exuberantes, ostentando e mantendo 
sua posição hierarquicamente superior. Todos aqueles 
que se contrapusessem ao senhor poderiam sofrer re-
presálias. O apadrinhamento que ele concedia como 
favor tinha como contrapartida a obediência, que, se 
não fosse cumprida, poderia desencadear uma reação 
violenta da parte dele.

R  e 

1. O sistema colonial se traduziu em estratégia 
para a obtenção das riquezas existentes nas 
colônias?

2. Até que ponto o comércio de escravizados 
com a África e a escravidão se tornaram um 
pilar do sistema colonial?

 Engenho de açúcar no Brasil, de Frans Post, 1640 (aquarela com traços de carvão, dimensões não informadas). Representação de 
africanos escravizados trabalhando em engenho de açúcar no Brasil.

 Paisagem com plantação (O engenho), de Frans  Post, 1668 (óleo sobre 
tela, 55 cm x 65 cm).  Essa imagem fornece a visão geral de um engenho. 
Graças à sua memória visual, Post continuou a pintar cenas brasileiras,
como essa, mesmo depois de ter voltado a sua terra natal, em 1644.
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7 CAPÍTULO 3  

   i era o
Passaram-se quase 200 anos para que o sonho portu-

guês de encontrar metais e pedras preciosas no Brasil se 
realizasse. Como já apontamos, somente na última déca-
da do século XVII foram encontrados os primeiros veios 
de ouro na região do atual estado de Minas Gerais.

A notícia da descoberta do minério provocou uma 
verdadeira corrida do ouro, gerando conflitos entre os 
paulistas, que ocupavam a região, e os novos mora-
dores vindos de vários locais da colônia e de Portu-
gal. Esses forasteiros eram chamados de  
(estrangeiro, na língua tupi). Com o acirramento nas 
disputas pelo domínio da região, ocorreu a Guerra dos 
Emboabas. Os primeiros conflitos se deram em 1707, 
quando dois paulistas foram linchados pelos emboabas. 
No ano seguinte, o bandeirante paulista Manuel Borba 
Gato, superintendente da região das minas, ordenou a 
expulsão do líder emboaba Manuel Nunes Viana. Este 
se recusou a cumprir a ordem, e os emboabas decidi-
ram proclamar Viana governador da região das minas. 
Menos armados, os paulistas não conseguiram resistir 
à ofensiva emboaba. Após o confronto no rio das Mor-
tes, em fins de 1709, os paulistas se retiraram. Depois 
de mais de um ano de conflitos armados, a região foi 
pacificada. Para facilitar a administração e o contro-
le da mais nova fonte de riquezas coloniais, a Coroa 
decidiu desmembrar a região, criando a capitania das 
Minas em 1710. Estima-se que, entre 1700 e 1760, cer-
ca de 10 mil novas pessoas por ano chegaram ao local.

Em 1702, Portugal já havia promulgado o regimen-
to das minas, estabelecendo regras para a concessão de 
áreas de exploração de ouro sob a licença da Coroa. Os 
exploradores receberiam uma área equivalente à quanti-
dade de escravizados que possuíssem. Já os faiscadores 
(ou garimpeiros) trabalhavam sozinhos e extraíam apenas 
o suficiente para sua sobrevivência. Os mineradores mais 
ricos possuíam grande quantidade de escravizados para 
retirar, em primeiro lugar, o ouro do leito dos rios e, de-
pois, das minas. Em média, um escravizados não vivia mais 
do que dez anos trabalhando em uma mina, pois as con-
dições de trabalho eram muito ruins, com alta incidência 
de doenças respiratórias.

Para evitar o contrabando e assegurar as receitas 
que podiam advir da atividade mineradora, a Coroa 
portuguesa, além de controlar o acesso às áreas de 
exploração da região, determinou o represamento 
das minas. Ninguém poderia sair dali sem passar pelas 
barreiras que controlavam o pagamento de impostos. 
Em 1713, estabeleceu-se a finta, pagamento fixo, pela 
Câmara Municipal, de 30 arrobas de ouro por ano. Em 
1725, criou-se o quinto, taxa que destinava à Coroa a 
quinta parte de todo o ouro extraído. Para controlar a 
cobrança do imposto, foram criadas as casas de fun-
dição, onde era fundido o ouro em barra e retirada a 
parte que cabia à Coroa. Em 1735, foi criado o impos-
to da capitação, em substituição às casas de fundição. 
Cada minerador deveria pagar 4,75 oitavas de ouro 
por escravizado maior de 12 anos que trabalhasse na 
atividade mineradora. Em 1750, o marquês de Pombal 
restabeleceu as casas de fundição, mas, dessa vez, de-

terminou um valor fixo para o quinto: 100 arrobas de 
ouro por ano. Quando não fosse completada a quantia 
estipulada em ouro, haveria a derrama, ou seja, toda 
a população da província deveria contribuir para que 
se completasse o total. Além desses impostos, eram 
cobrados, entre outros, tributos sobre a entrada de 
mercadorias na capitania, dízimos reais para a travessia 
de rios e direitos de pesagem sobre animais de carga.

Todas essas medidas procuravam conter o contraban-
do, que nunca cessou. Um exemplo conhecido é o golpe 
do santo do pau oco, em que figuras religiosas de ma-
deira serviam para esconder ouro em seu interior com o 
intuito de passar pela fiscalização sem pagar os impos-
tos à Coroa. A alta carga tributária e as várias medidas 
impetradas pela Coroa para exercer um rígido controle 
sobre a extração do ouro provocaram sucessivas revoltas 
populares na região, o que fez com que a relação entre a 
metrópole e a população das minas fosse sempre tensa.

Diferentemente do que ocorreu nos engenhos nor-
destinos, onde se constituíram sociedades eminentemen-
te rurais, na região das minas desenvolveu-se intensa vida 
urbana. As residências dos mineradores e dos negocian-
tes de ouro foram erguidas nas cidades. Em 1776, a capi-
tania tinha cerca de 320 mil habitantes, dos quais metade 
era formada por escravizados. Houve no local grande 
mestiçagem, pois, com a decadência de muitas minas, 
um número considerável de escravizados conseguiu a 
alforria. Nos anos 1880, já próximo da abolição, quase 
metade da população de origem africana era livre.

Nesse universo urbano imerso em riquezas que o 
ouro proporcionava, desenvolveu-se uma arquitetura 
colonial mais exuberante do que em outras regiões. Vila 
Rica tornou-se um centro de expressão da arte barroca. 
Destacou-se, nessa corrente artística, o mestre Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que produziu inúmeras 
obras com teor sacro. Na literatura, fizeram-se notar os 
poetas da escola literária árcade Tomás Antônio Gon-
zaga e Cláudio Manuel da Costa, que acabaram se 
envolvendo no movimento da Inconfidência Mineira, 
ocorrido em 1789, motivado pelo desejo de obter a in-
dependência política de Minas Gerais. Nesse espaço de 
fervor cultural, foram divulgados os princípios do Ilu-
minismo francês de liberdade e igualdade, surgindo na 
capitania das Minas Gerais manifestações em defesa do 
fim do domínio metropolitano.

Mas, da mesma maneira que as cidades do ouro 
rapidamente se ergueram, também entraram em deca-
dência com o esgotamento das minas a partir da se-
gunda metade do século XVIII. A cidade de Vila Rica, 
atual Ouro Preto, tinha 20 mil habitantes em 1740, mas 
somente 7 mil em 1804, conforme revela o historiador 
Boris Fausto em sua obra História do Brasil (São Paulo: 
Edusp, 1999. p. 106). Além da exploração do ouro nas 
regiões, em 1731, a Coroa criou o Distrito Diamantino, 
única área de exploração legal de diamantes. Entre 1740 
e 1771, a exploração foi entregue a contratadores, ou 
seja, pagava-se determinada quantia ao governo portu-
guês pelo direito de explorar os diamantes. Após 1771, 
os portugueses passaram a explorar diretamente a re-
gião, e esse modelo se manteve até 1836.
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  Obra de autoria anônima, século XVIII, que representa a cidade 
de Vila Rica com o Palácio do Governo. Minas Gerais.

  Foto do Centro Histórico de Ouro Preto – Praça Tiradentes com 
Museu da Inconfidência. Construído entre 1785 e 1855. Minas 
Gerais, 2011.

  Obra de autor anônimo, século XVIII (17,5 cm × 22 cm), que 
representa o modo de minerar e retirar diamantes. Minas Gerais.

  Obra de autoria desconhecida, século XVIII (aquarela, sem 
dimensões informadas), que representa a extração do ouro no  
Rio das Velhas, Minas Gerais.
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arto ra ia e o o trole do  e a o
Leia o trecho abaixo e, em seguida, observe com atenção o mapa A terra Brasilis, produzido em 1519. Depois, 

responda às questões do Roteiro de trabalho.

A cartografia pode ser definida como a arte e o conjunto de técnicas utilizados para produzir mapas. Os mapas, por sua vez, 
são representações gráficas de certo espaço geográfico e, por isso, a cartografia muitas vezes é confundida com a geografia.

A elaboração de mapas é uma das artes mais antigas da humanidade. Ao longo da história da cartografia, podemos 
verificar o avanço de técnicas e tecnologias, pois são perceptíveis as mudanças no uso de diferentes recursos materiais 
e tecnológicos em sua produção, tanto no que diz respeito ao uso de instrumentos de medição como às transformações 
nos métodos de levantamento de dados.

O ato de cartografar os espaços permite conhecê-los e também dominá-los. A finalidade mais marcante em toda a 
história dos mapas, desde seu início, é estarem eles sempre voltados à prática, sobretudo a serviço do poder. Sempre 
registraram o que mais interessava a uma minoria, fato este que acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento deles.
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1.  Ao analisar o mapa, quais diferenças você percebe entre o território repre-
sentado e o que corresponde atualmente ao território brasileiro?
Pelo mapa, percebe-se a imprecisão quanto à retratação do litoral e o desconhecimento do 
território interior, que ainda era muito menor do que o atual Brasil.

2.  Com base na análise do texto e do mapa, responda: O que teria justifi cado 
a produção desse mapa em 1519?
Esse mapa foi produzido pelo cartografo Lopo-ho-
mem para um atlas português que seria publicado 
nesta data. Ele indicaria a extensão das terras do-
minadas por Portugal e demonstra o conhecimento 
que se tinha delas na época, incluindo-se as ilus-
trações que mostravam a extração do pau-brasil 
sendo manejada pelos povos indígenas. 

3. Quais tecnologias relacionadas à pro-
dução cartográfi ca você conhece na 
atualidade?
Espera-se que o estudante leve em consideração 
recursos com os quais ele tem contato, como o 

GPS presente em carros e celulares, ou aqueles veiculados pela mídia, como fotos de satélites, 
sonares, etc.

4. Como os recursos utilizados hoje em dia para o monitoramento do espaço, 
como imagens de satélite, radares, drones, contribuem para a dominação dos territórios? Converse com os 
colegas e, juntos, identifi quem pontos positivos e negativos que decorrem desse uso.
Espera-se que o estudante perceba nesses recursos elementos de controle estatal que podem ter pontos positivos e negativos. Positivos: 
segurança, localização de criminosos e redução de velocidade nas vias. Negativos: invasão de privacidade e perda de autonomia.

/0#1)2334354#1)627082#
Partindo da análise de documentos históricos os livros, Colombo e a América: quinhentos anos depois e 

O Brasil no Império Português, tratam as concepções europeias sobre as novas terras; enquanto os fi lmes propostos, 
Desmundo e Descobrimento do Brasil, apresentam as relações, inclusive de gênero, estabelecidas entre o colonizador 
e os povos originários e o cotidiano das pessoas durante esse período.
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1. C

2. E

3. A

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS106) 
Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.
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1. Ao analisar o mapa, quais diferenças você percebe entre o território representado e o que corresponde 

atualmente ao território brasileiro? 

2. Com base na análise do texto e do mapa, responda: O que teria justifi cado a produção desse mapa em 1519?

3. Quais tecnologias relacionadas à produção cartográfi ca você conhece na atualidade? 

4. Como os recursos utilizados hoje em  dia para o monitoramento do espaço, como imagens de satélite, rada-
res, drones,  contribuem para a dominação dos territórios? Converse com os colegas e, juntos, identifi quem 
pontos positivos e negativos que decorrem desse uso.

���C���������C��������
AMADO, Janaína. O Brasil no Império Português. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. (Descobrindo 
o Brasil).
Um panorama do Brasil entre as possessões portuguesas, em um processo que antecede o 
que hoje chamamos globalização, e uma reflexão sobre a herança do período colonial para o 
Brasil contemporâneo.

 ; FIGUEIREDO, Luiz Carlos. Colombo e a América: quinhentos anos depois. São 
Paulo: Atual, 1991. (História Geral em Documento).
O livro parte de documentos de época para traçar um panorama da conquista da América. 
Estabelecendo um diálogo com questões atuais, mostra como o debate sobre o tema ainda é 
um debate em aberto, no qual normalmente a visão eurocentrista é valorizada.
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MARTINELLI, M. Mapas da geografia e cartografia temática. 6.ed. São Paulo: Contexto, 2016.  p. 7-8.
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1. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido esca-

par de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação; tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente 
podem aí ocorrer que seria coisa pavorosa àqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem 
empreender suas viagens.

J. P. T. Histoire de plusieurs voyages aventureux. 1600. In: DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente: 1300-1800. 
São Paulo: Cia. das Letras, 2009 (adaptado).

Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de
a. gosto pela aventura.
b. fascínio pelo fantástico.
c. temor do desconhecido.

d. interesse pela natureza.
e. purgação dos pecados.

2. Mas uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Veragua [Panamá] maiores indícios 
de  ouro nos dois primeiros dias do que na Hispaniola em quatro anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas 
nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem podem mandar extrair à vontade.

Carta de Colombo aos reis da Espanha, julho de 1503. Apud AMADO, J.; FIGUEIREDO, L. C. 
Colombo e a América: quinhentos anos depois. São Paulo: Atual, 1991 (adaptado).

O documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do 
século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na
a. expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico.
b. promoção das guerras justas para conquistar o território.
c. imposição da catequese para explorar o trabalho africano.
d. opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico.
e. fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas.

3. De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, 
porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não 
pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de 
muito bons ares [...].

Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente.

Carta de Pero Vaz de Caminha. In: MARQUES, A.; BERUTTI, F.; FARIA, R. História moderna através de textos. São Paulo: Contexto, 2001.

A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o 
relato enfatiza o seguinte objetivo:
a. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos.
b. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa.
c. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente.
d. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia.
e. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho.
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DESCOBRIMENTO do Brasil. Direção de Humberto Mauro. Brasil, 1937. (62 min).
A carta de Pero Vaz de Caminha serve como pano de fundo para a narrativa da viagem de Pe-
dro Álvares Cabral, do Tejo ao Brasil, culminando com a realização da primeira missa no Novo 
Mundo.

DESMUNDO. Direção de Alain Fresnot. Brasil, 2003. (100 min).
Por volta de 1570 chegam ao Brasil algumas órfãs vindas de Portugal para desposar os pri-
meiros colonizadores. O filme mostra o cotidiano na colônia, a convivência com os índios e a 
relação que esses colonizadores estabelecem com as mulheres.
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Referências bibliográficas complementares
ALENCAR, José de. O guarani. São Paulo: Martin Claret, 2009.
Neste romance, Alencar narra uma aventura romantizada sobre a constituição dos primeiros engenhos de 
açúcar no Nordeste brasileiro.
KEATING, Vallandro; MARANHÃO, Ricardo. Diário de navegação: Pero Lopes e a expedição de Martin Afonso 
de Sousa (1530-1532). São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2011.
Nesta obra ilustrada, temos reproduzido o diário de bordo de uma das primeiras navegações pela costa brasi-
leira. Nela, são representadas as dificuldades e as dúvidas enfrentadas pelos marinheiros.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 
2015.
Neste livro, por meio de uma linguagem muito fluida e da interpretação de imagens, as historiadoras contam 
a história brasileira.

STADEN, Hans. A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores de homens (1548-1555). Rio 
de Janeiro: Dantes, 1998.
Neste relato, o viajante narra suas experiências com índios que praticavam antropofagia nas terras brasileiras.

PROJETO reconstitui, em 3D, praça Tiradentes de Ouro Preto. IFMG Notícias. Disponível em: https://www.ifmg.
edu.br/portal/noticias/projeto-reconstitui-em-3d-praca-tiradentes-de-ouro-preto. Acesso em: 7 set. 2020.
Este artigo no site do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) aborda a 
reconstituição em 3D de como seria a praça Tiradentes na cidade de Ouro Preto na década de 1760. 
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A ESCRAVIDÃO 
EM DIFERENTES 
ÉPOCAS4

Um dos propósitos deste capítulo é conceituar 
a escravidão em diferentes períodos históricos. Es-
tudando variadas sociedades que compactuaram 
com a escravidão, passamos a identifi car diversas 
formas de trabalho escravo.

Na Antiguidade, uma pessoa poderia tornar-se 
escrava após um aprisionamento de guerra, mesmo 
que ela tivesse posses e cultura. A escravidão não 
estava ligada à cor, mas estava relacionada com a 
origem.

Já no caso brasileiro a cor separava as pessoas 
em livres e escravas. Mais do que isso, essa separa-
ção criou distinções profi ssionais, sociais e culturais. 
Um homem branco, por exemplo, não realizaria 
trabalhos feitos por escravos nem frequentaria as 

rodas de batuque. A escravidão, além de ser um sistema de trabalho que retira 
a liberdade e brutaliza o homem, no caso brasileiro engendrou um sistema de 
preconceitos e hierarquias, no qual o homem branco ocupava a posição superior.

O que garantia a dominação sobre o escravo no Brasil colonial e imperial não 
era necessariamente a prisão, mas a violência, o castigo e o medo. Um escravo de 
ganho poderia ser um vendedor ambulante, andando livremente pelas ruas, ou 
trabalhar em um ofício especializado. Caso tentasse fugir para um quilombo e fosse 
pego pelos capitães do mato, seria castigado com chibatadas e poderia até perder 
a vida. O clima de constante ameaça e violência garantia a dominação. Contudo, 
em várias situações a rebelião estourava e a resistência existia.

Um escravo era, antes de mais nada, uma propriedade, da qual o senhor poderia 
dispor como ferramenta de trabalho ou para a fi nalidade que quisesse. Isso ocorria 
tanto na Antiguidade como no Brasil colonial e imperial. 

A imagem de Debret na abertura do capítulo permite analisar uma estrutura 
bastante hierarquizada, na qual o homem fi ca na frente, seguido pelos fi lhos, a 
esposa e os escravos. Chama a atenção a presença de vários escravos, o que era 
habitual em residências ricas do período colonial e do Brasil imperial. 

Páginas 82 e 83

Objetivos do capítulo:
1.  Estudar os diferentes modelos de escravidão em diversas sociedades ao 

longo do tempo.
2.  Identifi car as estruturas político-econômicas que possibilitaram a existência 

da escravidão.
3.  Refl etir sobre a permanência da escravidão na atualidade, analisando os 

caminhos para a erradicação do trabalho escravo.
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Um funcionário a passeio com sua família, de Jean-Baptiste Debret, 1831 (litografia sobre papel, 21,7 × 34,2 cm). 
Esta imagem integra a obra Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, de autoria de Debret e publicada entre 1834 e 1839. 
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 Veremos neste capítulo como diferentes sociedades, em diversas épocas, 
conceberam a escravidão; também vamos refletir a respeito das consequências 
 dela para o tempo em que vivemos.  Temos de nos perguntar : A escravidão  é algo 
do passado?  Ou ainda se faz presente em nossa sociedade? O que significa ser 
escravo  atualmente? Para começar essa conversa, vamos conhecer o relato de 
trabalhadores  de uma fazenda que, no Brasil contemporâneo, viviam em condi-
ções análogas  às da escravidão. 

E
M

E

bserve esta obra do pintor francês  Jean-Baptiste Debret , que esteve no Brasil na primeira metade 
do século XIX. O que ela informa sobre a escravidão no Brasil? Você diria que alguns elementos 
presentes nesta imagem  persistem em nossa sociedade? Quais? Que heranças ainda  temos da 

escravidão?
A escravidão legalizada foi praticada por mais de três séculos, desde o Brasil colonial até fins do período 

imperial. Mas foi também   uma espécie de relação de trabalho, em diferentes épocas, embora com muitas 
diferenças  em relação ao modo e  aos motivos pelos quais seres humanos foram escravizados. 

Na Antiguidade, por exemplo, um homem poderia ser escravo, ou seja, ser propriedade de  alguém, sem 
 que isso o impedisse de exercer outra profissão. Isso porque, naquela sociedade, o uso de pessoas escravizadas 
 em postos de trabalho concedia mais tempo aos homens livres para participar de debates e  decisões políticas, 
filosofar e praticar atividades artísticas. No Brasil, até 1888, isso não ocorreria: jamais um escravizado poderia 
ocupar um cargo destinado a homens considerados “brancos”, de origem europeia.
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 NARRATIVAS
Os depoimentos que compõem a seção são provenientes da instituição Repórter 

Brasil, grupo fundado em 2001 por jornalistas, educadores e cientistas sociais que 
visa pesquisar e denunciar as violações aos direitos dos trabalhadores do Brasil, 
articulando seus resultados a metodologias escolares que possam prevenir situa-
ções como essas de voltarem a ocorrer. Os depoimentos selecionados se referem 
a trabalhadores resgatados da Fazenda Brasil Verde, no Pará, na década de 1990.

O gênero relato é sempre produzido em primeira pessoa e costuma ser carre-
gado de marcas da linguagem coloquial. Sua pontuação, quando escrito, procura 
marcar a entonação do discurso e reproduzir as emoções envolvidas no assunto.

No site do repórter Brasil podem ser encontrados alguns dos depoimentos 
citados na atividade na forma de vídeo. Vale apresentar para os estudantes alguns 
destes depoimentos de pessoas que passaram pela situação de aprisionamento 
da Fazenda Brasil Verde. 

A habilidade EM13CHS103 será trabalhada nesta atividade com a utilização 
de depoimentos para analisar as possíveis formas de escravidão no Brasil contem-
porâneo. Esta atividade aborda a habilidade EM13CHS404 ao levar o estudante 
a refletir sobre a construção das leis trabalhistas e suas possíveis violações com 
base na leitura de relatos de trabalho escravo da atualidade e a compará-los à 
escravidão na colonização.

Competências gerais da BNCC

1, 2, 3, 4, 7, 10

Temas contemporâneos transversais (TCT):

• Educação em Direitos Humanos
• Diversidade cultural 

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC

1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 
local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de 
procedimentos epistemológicos, cientí�cos e tecnológicos, de modo a compreender e 
posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e 
tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza cientí�ca.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante 
a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel 
geopolítico dos Estados-nações.

4.  Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos 
e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transfor-
mação das sociedades.
A competência 1 será abordada neste capítulo pela comparação dos processos políti-

cos, sociais e econômicos que promoveram a escravidão em diferentes épocas e sociedades, 
de modo a provocar no estudante re�exões críticas sobre eles. A seção Ler documentos, 
por exemplo, confronta as justi�cativas para a escravidão do universo grego e romano.

A competência 2 será trabalhada com o tema da colonização, que alterou as fronteiras 
com base nas disputas de poder entre os Estados-nações da época. A seção Ler tabelas 
e gráficos mostra como a escravidão ajudou a construir o Império Português com base 
na comercialização de africanos no Brasil.

A competência 4 será mobilizada pelo estudo das relações econômicas travadas por 
diversas sociedades que permitiram a existência da escravidão, como na seção Ler ima-
gens, que mostra a inserção dos escravizados em várias atividades cotidianas. Na seção 
Releitura, será analisada a letra de uma canção que mostra as repercussões da escravidão 
ainda nos dias de hoje. 
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Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS404) 
Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
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 Roteiro de trabalho

1. Com base nos depoimentos lidos, responda: Por que essas pessoas pode-
riam ser consideradas escravas?
A violação dos direitos humanos e do trabalhador são visíveis nos relatos: jornada extensa, 
remuneração muito inferior ao piso salarial, violência, impedimento do direito de ir e vir, im-
possibilidade de deixar o trabalho, horas insuficientes de alimentação, ausência de proteção 
e de utensílios de trabalho podem caracterizar o trabalho como sendo análogo à escravidão.

2. Essa forma de escravidão teria alguma semelhança com a praticada no 
passado brasileiro?
Há algumas semelhanças, como a violência física e psicológica sofrida pelos trabalhadores e 
a separação da família. Entretanto, esta é uma forma de escravidão ilegal, enquanto a que 
existiu no Brasil até 1888 era legalizada por lei no país.  

3. Você conhece algum outro caso de escravidão na sociedade atual? Pesquise 
e prepare uma apresentação para os colegas.
Os estudantes podem utilizar a mesma página desses relatos para pesquisa, pois lá há o relato 
de outras situações análogas ocorridas no Brasil, ou sites de jornais de grande circulação. A apresentação deve iniciar com uma síntese 
da situação, pode contar com imagens, vídeos ou leituras dramáticas de outros relatos coletados e ser finalizada com o desenlace da 
situação judicial.
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 A escravidão nas Américas
A cronologia que consta no infográfi co mostra o longo percurso da escravidão 

no Brasil, que perdurou por muito mais tempo do que em outras regiões da Amé-
rica enquanto escravidão legal. Vale levantar algumas hipóteses sobre o impacto 
sobre o Brasil de mais de três séculos de permanência da escravidão como forma 
legalizada de organização do trabalho. 
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  A ESCRAVIDÃO AO LONGO DA HISTÓRIA
Destaque neste item as particularidades das formas de escravidão na Anti-

guidade, quando uma pessoa poderia tornar-se escrava após ser aprisionada em 
guerra, mesmo que ela tivesse posses e cultura. A escravidão não estava ligada 
à cor de pele, embora pudesse estar relacionada com a origem. Em Atenas os 
escravos garantiam aos cidadãos o direito ao ócio, que lhe garantia a possibili-
dade de participação política dos cidadãos. Já na Roma antiga, os escravos, que 
chegaram a promover revoltas, conquistaram direitos legais, como a proibição 
de maus-tratos. Ou seja, é necessário mostrar que ser escravo não é somente 
estar aprisionado, ela pode ocorrer de diferentes formas em diversas sociedades. 
Precisamos aproveitar estes conhecimentos para começar também a formular 
conceitos sobre o signifi cado da escravidão. 
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LER DOCUMENTOS
Esta atividade tem como objetivo a análise de documentos que tratam da escravidão da Antiguidade. 
O primeiro fragmento é da obra Política, de Aristóteles, que diferencia um homem livre de um escravo, sendo 

este visto como um instrumento pertencente ao primeiro.
O segundo excerto é uma lei que vigorou na Grécia antiga, que diz respeito à herança: que excluía os escravos 

do direito dos fi lhos às posses do falecido.

CAP T O 

N

Leia os depoimentos a seguir , de trabalhadores que foram resgatados da fazenda Brasil Verde, no Pará, em 
2000. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

O trabalho escravo na fazenda Brasil Verde
 Depoimento de Francisco de Chagas Bastos

A rotina de todos os dias começava às 4h, quando os fiscais jogavam luzes dos faróis dos carros dentro do bar-
racão para acordar os trabalhadores. Se o café demorasse para sair, tomavam na caminhada – um eufemismo para 
um percurso de cerca de 20 quilômetros a pé. No estilo capitão do mato, um fiscal andava à frente e o outro atrás, 
montados em mulas ou cavalos. O mato não era baixo como “Meladinho” tinha prometido. “Um juquirão alto, serviço 
para trator ou motosserra fazer. Mas a gente fazia com as mãos”, diz Francisco.

Parte do roço era dentro d’água, cortando o mato que impedia a passagem do gado. Por volta das 9h, um re-
tornava ao barracão em busca das marmitas. Quase quatro horas depois, chegava com as quentinhas, frias, numa 
mistura de arroz e mandioca e carcaça de carne, sem tempero. Comiam “no tempo” – a céu aberto e, quando era o 
caso, embaixo de chuva – no máximo em meia hora. “Comida que nem porco no Piauí come”, diz Marcos. Para matar 
a sede, água quente e suja. Às 18h, molhados – de suor, do trabalho dentro d’água ou da chuva –, voltaram a pé e 
escoltados para o barraco. Um dos trabalhadores fez a conta de quanto ganhariam por dia: R$ 0,75.

REPÓRTER Brasil.  Fazenda Brasil Verde – histórias de um país que não superou o trabalho escravo. 
Disponível em:  https://reporterbrasil.org.br/brasilverde/depoimento_francisco_bastos.html. 

Acesso em: 20  maio 2020 .

 Depoimento de Luis Cincinato
 Desconfiei desde o começo. Viajamos de ônibus e de trem, sempre à noite. Imagino que era para ninguém ver. Ia 

olhando para o “Meladinho” e pensando:  “Eu fui vendido ”. Ele olhava para nós, sorria, parecia que estava rindo da 
nossa cara. Na última vez que vi o “Meladinho”, ele estava colocando um maço de notas no bolso. Depois, falou que 
ia sair e voltava na sexta. Desapareceu.

A vida na (fazenda) Brasil Verde era sofrimento. A gente comia no tempo (a céu aberto). Quando chovia, dava me-
nos gosto ainda, ficava tudo aguado. A fome dói, por isso digo que a comida de lá não era muito ruim. Era mandioca 
misturada com arroz, era bem difícil ter carne de gado. Tinha noite que nem isso tinha. Com dois dias de trabalho, 
Fabiano concordou comigo. Nunca falei o que vivi naquela fazenda para nenhum dos meus filhos.

REPÓRTER Brasil. Fazenda Brasil Verde. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/brasilverde/depoimento_luis_cincinato.html. Acesso em: 27 jul. 2020.

 Depoimento de Carlos Ferreira Lopes 
Quando saía, deixava a roça plantada para a mulher, capinava e, depois, ela batalhava. O que a gente faz com as 

saudades? (Risos) Tinha que ficar com a gente mesmo. A hora que dá mais saudades é à noite. Você fica pensando 
se estão doentes, se têm comida. Incomoda tanto que a gente fica naquele desperdício de sono, e tem que mudar de 
pensamento para dormir.

Passei 12 anos no mundo até chegar à (fazenda) Brasil Verde. Lá a gente ficava nas mãos do capataz (fiscal). Ele 
fazia com a gente o que queria. Não podia sair de lá. Eles ameaçam:  “quem fugir vai chegar em casa com um braço 
só ”. Um cabra como eu, que dá produção no serviço... era para cuidar mais de mim. Sabe o que é acordar todo dia de 
madrugada e vestir uma roupa molhada para ir para o serviço? As botas molhadas... Era serviço ruim, comida ruim. 
Então não é escravo? É escravo, sim. 

REPÓRTER Brasil. Fazenda Brasil Verde. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/brasilverde/depoimento_carlos_ferreira.html. 
Acesso em: 27 jul. 2020.

1.  Com base nos depoimentos lidos,  responda: Por que  essas pessoas poderiam ser consideradas escravas?

2. Essa  forma de escravidão teria alguma semelhança com  a praticada no passado brasileiro?

3. Você conhece algum outro caso de escravidão na sociedade atual? Pesquise e prepare uma apresentação 
para os colegas. 
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• Início do tráfico de africanos  
escravizados e escravização indígena 
na América. Início da produção de 
açúcar em unidades monocultoras 
com trabalho escravo sobretudo na 
região Nordeste.

• Destruição do Quilombo de Palmares.

• Descoberta de ouro na região de Minas 
Gerais, dando impulso à exploração 
do minério. Ampliação 
do tráfico de africanos escravizados
para abastecer a produção de ouro. 

• Metade da população da capitania de Minas 
Gerais, que totalizava 320 mil pessoas, 
era formada por africanos escravizados.

• 1793: Abolição da escravatura nas 
colônias francesas.

• Rebelião escrava no Haiti sob o 
comando de Toussaint L'Ouverture, 
com o extermínio de grande parte da 
população de origem europeia.

• Código Penal define como condição análoga 
à de escravo: trabalho forçado, servidão por 
dívida, condições degradantes de trabalho 
ou jornada exaustiva. Lançamento do 
Primeiro Plano Nacional para Erradicação 
do Trabalho Escravo.

• Na fazenda Brasil Verde, no Pará, 82
trabalhadores que viviam em condição 
de trabalho escravo foram resgatados.

A ESCRAVIDÃO NAS AMÉRICAS

• Acordo antitráfico com a Inglaterra.
• O tráfico de escravizados passa a 
funcionar ilegalmente no Brasil.

• Lei Eusébio de Queirós. Abolição definitiva 
do tráfico de escravizados no Brasil.

• Fim da Guerra de Secessão nos Estados 
Unidos e libertação das populações 
escravizadas.

• Lei do Ventre Livre.
Os escravizados nascidos a partir da data 
de promulgação da lei seriam livres. 
Entretanto, os senhores ainda poderiam 
utilizar os serviços deles até os 21 anos. • Lei dos Sexagenários: libertação dos 

escravizados maiores de 60 anos; homens 
com menos de 65 anos deveriam prestar 
mais três anos de serviço ao seu senhor.

• Lei Áurea: abolição da escravatura 
no Brasil. A escravidão torna-se 
ilegal.

• A Coroa inglesa proíbe que suas 
colônias realizem o tráfico de 
populações escravizadas.
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  A ESCRAVIDÃO AO LONGO  DA HISTÓRIA
A escravidão entre os seres humanos é quase tão antiga quanto a vida em sociedade; existe, portanto, há mi-

lhares de anos. No Código de  Hamurabi, escrito  pelo rei Hamurabi da Babilônia por volta do século XVIII a.C.,  são 
registradas as primeiras leis escritas que se conhecem com relação à escravidão. Em um de seus artigos, lê-se: “Se 
um escravo diz a seu senhor: ‘Tu não és meu senhor’, seu senhor o convencerá de ser seu escravo e lhe cortará a 
orelha”.

Formas de escravidão foram praticadas em várias sociedades da Antiguidade: no Egito antigo, no Império Assí-
rio, na Mesopotâmia, na Grécia e na Roma antigas.

Em Atenas,  na Grécia, a maior parte dos trabalhadores das minas  eram escravos. Eles trabalhavam na extração 
 da prata e na confecção de moedas. Estima-se a presença de 40 mil pessoas escravizadas nas minas de Láurion 
no auge de seu funcionamento (veja  a localização no mapa acima). Também eram utilizados escravos na produção 
agrícola, na manufatura de produtos e nas atividades bancárias, entre  outros exemplos.

Os escravizados atenienses eram,   na maioria, estrangeiros capturados na Ásia Menor, na Trácia ou em outras 
regiões. Durante as guerras entre esses vários povos, os derrotados eram vendidos a traficantes e, então, postos 
à venda como escravos. Uma vez nessa condição,  eram considerados pessoas sem nenhum direito legal, ou seja, 
propriedade  dos donos, que podiam fazer com eles o que quisessem. Apesar disso, havia  diferenças entre os escra-
vizados que prestavam  os diversos serviços:  escravizados públicos que trabalhavam na força policial de arqueiros da 
cidade ou  que trabalhavam como artesãos especializados tinham mais privilégios,  havendo 
a possibilidade de, um dia,  comprarem sua liberdade, ainda que essa prática não fosse co-
mum na Grécia antiga. Os cativos domésticos gozavam de melhores condições de vida que 
os do campo ou das minas, os quais, conforme o filósofo Plutarco  afirmou, no século I d.C., 
em sua maioria “são acorrentados e morrem cedo ou tarde nessas cavernas subterrâneas 
onde o ar é sempre malsão”.

Na verdade, em Atenas, qualquer trabalho poderia ser realizado por um escravizado, ou seja, não havia funções 
específicas destinadas aos cativos. O que os fazia estar em tal condição era o fato de  serem propriedade de alguém 
e não trabalhar para si mesmos, e sim para outra pessoa. A existência da escravidão garantia aos homens livres o 
tempo necessário para exercer a democracia no período em que ela vigorou : eles podiam comparecer às assem-
bleias e a debates políticos, além de se dedicar também à filosofia, às artes etc. A escravidão, enfim, proporcionou 

GRÉCIA ANTIGA

Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 86.
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• Início do tráfico de africanos  
escravizados e escravização indígena 
na América. Início da produção de 
açúcar em unidades monocultoras 
com trabalho escravo sobretudo na 
região Nordeste.

• Destruição do Quilombo de Palmares.

• Descoberta de ouro na região de Minas 
Gerais, dando impulso à exploração 
do minério. Ampliação 
do tráfico de africanos escravizados
para abastecer a produção de ouro. 

• Metade da população da capitania de Minas 
Gerais, que totalizava 320 mil pessoas, 
era formada por africanos escravizados.

• 1793: Abolição da escravatura nas 
colônias francesas.

• Rebelião escrava no Haiti sob o 
comando de Toussaint L'Ouverture, 
com o extermínio de grande parte da 
população de origem europeia.

• Código Penal define como condição análoga 
à de escravo: trabalho forçado, servidão por 
dívida, condições degradantes de trabalho 
ou jornada exaustiva. Lançamento do 
Primeiro Plano Nacional para Erradicação 
do Trabalho Escravo.

• Na fazenda Brasil Verde, no Pará, 82
trabalhadores que viviam em condição 
de trabalho escravo foram resgatados.

A ESCRAVIDÃO NAS AMÉRICAS

• Acordo antitráfico com a Inglaterra.
• O tráfico de escravizados passa a 
funcionar ilegalmente no Brasil.

• Lei Eusébio de Queirós. Abolição definitiva 
do tráfico de escravizados no Brasil.

• Fim da Guerra de Secessão nos Estados 
Unidos e libertação das populações 
escravizadas.

• Lei do Ventre Livre.
Os escravizados nascidos a partir da data 
de promulgação da lei seriam livres. 
Entretanto, os senhores ainda poderiam 
utilizar os serviços deles até os 21 anos. • Lei dos Sexagenários: libertação dos 

escravizados maiores de 60 anos; homens 
com menos de 65 anos deveriam prestar 
mais três anos de serviço ao seu senhor.

• Lei Áurea: abolição da escravatura 
no Brasil. A escravidão torna-se 
ilegal.

• A Coroa inglesa proíbe que suas 
colônias realizem o tráfico de 
populações escravizadas.

1776

1807

1831

1850

2003

2000

1888

1865

1871

1791-
1794

Última 
década do
século XVII

1694

Primeira 
metade do
século XV

1885

A
le

x 
A

rg
oz

in
o

Bi
bl

io
te

ca
 N

ac
io

na
l; 

Ri
o 

de
 Ja

ne
iro

 A libertação dos escravos, ilustração de Angelo Agostini 
para Revista Ilustrada, 1888.

 Trabalhadores resgatados na fazenda Brasil Verde (PA), 2018.
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O terceiro fragmento foi escrito por Gaio, jurista romano, cuja obra mais fa-
mosa e única que sobreviveu integralmente é a aqui mencionada. O texto indica 
uma modifi cação nas leis romanas: os escravos, apesar de serem posse de outros 
homens, possuíam direitos a partir de então, como o de não mais serem punidos 
até a morte.

A habilidade EM13CHS102 será abordada nesta atividade ao comparar a 
narrativa de diferentes autores, de locais e épocas distintas, quanto às defi nições 
da escravidão. Já a habilidade EM13CHS404 será mobilizada pela discussão sobre 
o trabalho escravo desde a Antiguidade até os dias de hoje.

 Roteiro de trabalho

1. Que características da escravidão na Antiguidade estão presentes nos 
documentos lidos?
O documento de Aristóteles caracteriza o escravo como uma propriedade, ou seja, alguém 
que não pertence a si mesmo. Para o jurista romano Gaio, o domínio dos amos sobre seus es-
cravos deve ser um direito dos povos, embora restrinja o direito dos amos a castigá-los. A Lei 
de Gortina previa que, quando um homem morresse, suas posses deveriam passar aos filhos, 
mas excluía os escravos desse direito.

2. O que distingue um escravo de uma pessoa livre?
Um escravo é aquele que não é dono de si nem de outras coisas e vive sob as regras de seu dono.

3. Você considera que a forma de escravidão retratada nos textos é diferente 
da que ocorria no Brasil colonial e imperial e também da que se verifi ca no 
presente, conforme você pôde observar no caso da fazenda Brasil Verde 
e em outros que pesquisou?
Os documentos retomam diferenças, apontadas no decorrer do capítulo, entre a escravidão 
na Antiguidade e no Brasil, da colonização até 1888. Em Atenas e Roma os escravos eram 
tidos como propriedade e diferenciados dos amos por uma questão de direitos legais, po-
dendo exercer inclusive atividades de prestígio. No Brasil colonial e imperial, os escravos 
também eram uma propriedade, mas a escravidão estava relacionada à cor da pele e aos 
trabalhos manuais, criando uma distinção social clara de funções entre negros e brancos. 
No presente, a escravidão se configura pelo sequestro de uma pessoa que não escolheu 
ficar aprisionada em um local de trabalho em condições inadequadas e ilegais. Existe, em 
muitos casos, a criação de um falso endividamento que obriga o trabalhador a continuar 
exercendo aquele trabalho, muitas vezes sem nada receber, com elevada jornada de traba-
lho em condições degradantes. 

Página 89

  A escravidão na América
A escravidão na América, especialmente no Brasil, tornou-se um negócio bastante lucrativo, havendo no Brasil 

um fl uxo constante de pessoas africanas escravizadas para o Brasil. Ao longo dos séculos esse comércio cresceu se 
tornando base das relações econômicas e de trabalho.  

Sobre isso, o teórico Manolo Florentino afi rma:

[...] o tráfico era controlado pelo capital mercantil carioca desde pelo menos a 
primeira metade do século XVIII. [...] Tratava-se de um dos mais lucrativos setores 
do comércio (20% em média) [...]. O principal negócio da economia colonial não 
era tanto a venda de produtos tropicais, mas sim a constante reprodução de uma 
dupla diferenciação social, a primeira, óbvia, entre senhores e escravos; e a segun-
da que, tendo por meio os escravos, promovia a diferenciação entre os próprios 
homens livres.

FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro 
(séculos XVIII e XIX). São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 210-221.
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O colono de fins do Império Romano pode ser considerado 
o embrião do servo da Europa medieval, que se definia pe-
las relações pessoais de direitos e obrigações com seu senhor. 
Com a afirmação do feudalismo na Europa da Idade Média, 
a servidão tornou-se a forma predominante de organização do 
trabalho. Camponeses recebiam uma porção de terra na qual 
poderiam produzir o suficiente para a subsistência da família, 
além de algum excedente. Em troca da terra e da proteção do 
senhor, deveriam cumprir certas obrigações, como a corveia 
(trabalho gratuito no cultivo das terras senhoriais por, pelo me-
nos, três dias da semana). Além disso, em diferentes épocas, 
alguns tributos foram cobrados, como a mão-morta, a talha 
e as banalidades. A primeira era cobrada para que o filho de 
um camponês tivesse o direito de herdar a terra do pai falecido. 
A talha referia-se a uma taxa paga sobre parte da produção 
obtida no manso servil, ou seja, nas terras destinadas à subsis-
tência da família camponesa. As banalidades eram taxas rela-
cionadas ao uso do moinho, dos fornos e dos instrumentos ou 
das instalações do senhor.

  Detalhe de mosaico 
que mostra escravizado 
providenciando banquete 
para seus senhores, datado 
de cerca de 180 a 190 
(mosaico, 2,40 × 2,50 m). 
Atualmente, esse fragmento 
está no Museu do Louvre, 
em Paris, França.

M
us

eu
 d

o 
Lo

uv
re

; P
ar

is
/R

M
N

/
O

th
er

 Im
ag

es

LER DOCUMENTOS
Leia os textos a seguir. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

A função do escravo para o pensador grego Aristóteles (384-322 a.C.)
Aquele que, por natureza, não pertence a si mesmo, senão a outro, sendo homem, esse é naturalmente escravo; 

é coisa de outro, aquele homem que, a despeito da sua condição de homem, é uma propriedade e uma propriedade 
sendo, de outra, apenas instrumento de ação, bem distinta do proprietário.

ARISTÓTELES. Política, Livro 1, 4, 1253b, 25 ss.

Lei de Gortina (cerca de 480-460 a.C.), Creta (trecho selecionado)

[...]

Se um homem morre, que sua casa, na cidade, e tudo que se encontra nas suas casas, com exceção dos lugares 
onde reside um escravo que, normalmente, vive no campo, e, ainda, o pequeno e grande gado que não seja de um 
escravo, será dos filhos. [...]

FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Antiguidade clássica: a História e a cultura a partir dos documentos.  
Campinas: Ed. da Unicamp, 1995. p. 57.

O castigo aos escravos para o jurista romano Gaio, século II d.C.
Os escravos devem ser submetidos ao poder de seus amos. Esta espécie de domínio já é consagrada no direito dos 

povos; pois podemos observar que, de um modo geral, em todos os povos, o amo tem sobre os escravos poder de vida 
e morte, e tudo aquilo que se adquire por intermédio do escravo pertence ao amo. Mas, hoje em dia, não é permitido 
nem aos cidadãos romanos, nem a nenhum dos que se acham sob o império do povo romano, castigar excessivamente 
e sem motivo os escravos. Pois, em virtude de uma constituição do imperador Antonino, aquele que matar sem motivo 
seu próprio escravo é passível de sanção, da mesma forma que aquele que mata o escravo de outrem. Mesmo um 
rigor demasiado severo dos amos é reprimido por uma constituição do mesmo príncipe. [...]

GAIO. Instituições, 1, 52/3. In: PINSKY, Jaime. 100 textos de História antiga. São Paulo: Contexto, 1988. p. 15.

 Roteiro de trabalho

1. Que características da escravidão na Antiguidade estão presentes nos documentos lidos? 

2. O que distinguia um escravo de uma pessoa livre?

3. Você considera que a forma de escravidão retratada nos textos é diferente da que ocorria no Brasil colonial 
e também da que se verifica no presente, conforme você pôde observar no caso da fazenda Brasil Verde e 
em outros que pesquisou?
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Habilidade (EM13CHS102) 
Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histó-
rico e comparando-as a narrativas 
que contemplem outros agentes e 
discursos.

Habilidade (EM13CHS404) 
Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
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A ESCRAVIDÃO EM DIFERENTES ÉPOCAS

Na Idade Moderna, no contexto da expansão marítima europeia, surgiu uma nova forma de escravidão: popu-
lações africanas foram escravizadas para a exploração de riquezas coloniais.

As populações africanas passaram a alimentar o que ficou conhecido como tráfico negreiro – o comércio de 
mulheres e homens africanos capturados e vendidos como escravos. Inicialmente eles eram vendidos na Europa, 
mas, a partir do século XVI, passaram a ser comercializados também na América. Sob o comando das Coroas eu-
ropeias, no caso da colônia portuguesa, pode-se afirmar que esse negócio foi tão ou mais rentável do que a eco-
nomia açucareira. Na verdade, uma atividade ligava-se à outra, pois Portugal obtinha lucros com a venda do açúcar 
na Europa e com a venda, para os senhores de engenho da colônia, de populações escravizadas obtidas na África. 

O tráfico de escravizados já era realizado na África antes de os portugueses iniciarem seu processo de conquis-
ta, no século XV. A escravidão que havia no continente africano, no entanto, não tinha as mesmas características 
e proporções da que foi organizada pelos europeus. Os historiadores Mary Del Priore e Renato Pinto Venâncio 
explicam:

A fragmentação do poder político é uma das chaves para compreendermos o sucesso dos europeus na África Atlân-
tica. Com muita frequência, os escravos eram prisioneiros de guerras entre estados e reinos rivais. Mas isso não é tudo. 
Uma questão delicada, que divide os pesquisadores, é aquela referente à existência da escravidão no período pré-colonial. 
Não há como negar a realidade dessa instituição bem antes do desembarque dos europeus.

[...] Na antiga África Atlântica, a escravidão era doméstica ou, para utilizarmos um termo mais técnico, “de linhagem” 
ou “de parentesco”. Tal definição implica reconhecer que o trabalho cativo, nessas paragens, somente após a chegada de 
colonos europeus se tornou comercial [...]. O tráfico internacional de escravos se apropriará dessa tradição e transformará 
a África Atlântica em fornecedora de braços para lavouras e minas localizadas no outro lado do oceano. O restante do 
continente teve pouquíssima importância nas engrenagens do comércio de almas para o Novo Mundo. Moçambique e 
Madagáscar, responsáveis por 10% do total de escravos traficados, tiveram 2/3 deles destinados ao mercado muçulmano.

A eficácia e abrangência do tráfico não seria alcançada se não houvesse cumplicidade das sociedades africanas. De fato, 
a escravidão, nessas regiões, não era somente o destino dos prisioneiros de guerra, como também dos endividados, dos cri-
minosos, dos filhos ilegítimos e das mulheres adúlteras ou acusadas de bruxaria. Tais cativos, por sua vez, eram integrados 
ao grupo familiar senhorial, em condição subordinada, 
e, ao cabo de uma ou de algumas gerações, passavam 
à condição de livres. Assim, um homem podia ampliar 
o número de esposas – consequentemente de traba-
lhadoras agrícolas – via compra de escravas. O filho 
nascido dessa união perdia a condição de cativo e era 
incorporado à linhagem paterna.

[...] Adquirir cativos era uma forma de ampliar a 
mão de obra familiar. Como senhores e cativos parti-
lhavam a mesma cultura – e a mesma cor de pele –, 
era intensa a mobilidade e a integração ao novo gru-
po familiar. Isso, porém, não significava ausência de 
perversidades nesse sistema. Costa e Silva alerta para 
um tipo especial de escravo, os eunucos, frequentes 
na administração dos palácios e haréns de Oió, lfé 
e Daomé, assim como no exército de Songai. Tendo 
em vista as precárias técnicas da época, a castração 
implicava a morte de, no mínimo, 80% dos que a ela 
eram submetidos. Além de desumano, ao eunuco era 
impossível constituir laços familiares, condição funda-
mental para se integrar numa linhagem.

DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais:  
uma introdução à história da África Atlântica. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2004. p. 36-39.
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Com base em: ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: 
principais rotas angolanas de trato terrestre no século XVII. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000.
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Página 90

LER TABELAS E GRÁFICOS
O estudante deve analisar o desenvolvimen-

to do tráfi co negreiro ao longo de mais de 300 
anos. Pode-se observar, nas tabelas e no gráfi co,  
o grande fl uxo de escravos vindos para o Brasil. 
Podemos também estabelecer relações entre o fl u-
xo de escravos e o desenvolvimento da economia 
brasileira. No século XVIII, por exemplo, quando 
o Brasil importou um grande número de escravos, 
estava em desenvolvimento a economia aurífera.

A habilidade EM13CHS103 será abordada 
pela sistematização dos dados fornecidos pelas 
tabelas e pelo gráfi co sobre o comércio de pes-
soas africanas escravizadas, de modo que se criem 
hipóteses sobre o fl uxo de trabalhadores escravi-
zados e a produção de gêneros para exportação.

A habilidade EM13CHS201 será mobilizada 
pelo estudo do comércio transatlântico de escra-
vos suscitado pelos interesses econômicos na estruturação do sistema colonial.
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 Roteiro de trabalho
1. Registrem no caderno os números que se destacam nas linhas e nas colunas 

das tabelas. Por exemplo: observamos na coluna da América espanhola 
que, entre 1831 e 1840, ocorreu o maior número de desembarques de 
africanos escravizados, e não há registro disso antes de 1526. Destaque 
pelo menos outros cinco indicadores. De acordo com as tabelas e o gráfi co, 
em que períodos e regiões o tráfi co de escravos foi mais intenso?
Vários indicadores poderão ser destacados. Alguns exemplos são: a diminuição de desembar-
ques no Brasil a partir de 1851; a quase extinção de desembarques na América britânica e 
nos Estados Unidos após 1821; entre outros. Os dados revelam aspectos importantes, como 
a época em que houve a proibição do tráfico. Conforme as tabelas e o gráfico, o tráfico foi 
mais intenso entre 1651 e 1850, predominando na América espanhola, no Brasil, nas Antilhas 
britânicas e nas Antilhas francesas.

2. No caso brasileiro, associem o comércio de africanos escravizados a al-
gumas atividades econômicas predominantes, principalmente àquelas 
voltadas à exportação.
Os estudantes deverão associar os anos em que o tráfico foi mais intenso às principais atividades econômicas que eram desenvolvidas no 
Brasil, como o cultivo de cana-de-açúcar, a mineração e o cultivo de café.

3. Analisem a tabela de preço dos escravizados. O que poderia justifi car a variação de preço no período indicado?
O aumento no preço dos escravos ocorreu, principalmente, em razão das medidas gradativas contra a escravidão e o tráfico negreiro. 
Dessa forma, vemos que o preço sobe a partir de 1820, época em que as colônias francesas e inglesas já haviam abolido o tráfico. Depois 
de 1830, o aumento é ainda maior, já que com o acordo antitráfico realizado com a Inglaterra os traficantes passaram a agir ilegalmente. 

4. Que conclusões podemos tirar sobre a presença do tráfi co de escravizados no Brasil quando comparado a 
outros lugares no mundo?
Comparando o tráfico negreiro no Brasil ao das colônias francesas, holandesas e inglesas, podemos constatar que ele foi mais intenso 
e duradouro. Já em relação à América espanhola, a duração foi semelhante, mas o tráfico brasileiro foi praticamente três vezes maior.
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 PARE e PENSE

1. Analise de que modo Rugendas e Harro-Harring retrataram as fi guras escravizadas nessas duas obras.
A gravura de Rugendas mostra escravos em poses relaxadas, ao sol, em um espaço aberto, sem grilhões. As cores ajudam também a ressaltar 
um clima harmônico. Já a pintura de Harro-Harring representa negras em tons escuros, aprisionadas em um ambiente fechado e com suas 

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS201) 
Analisar e caracterizar as dinâmicas 
das populações, das mercadorias e 
do capital nos diversos continentes, 
com destaque para a mobilidade e a 
fixação de pessoas, grupos humanos 
e povos, em função de eventos na-
turais, políticos, econômicos, sociais, 
religiosos e culturais, de modo a com-
preender e posicionar-se criticamen-
te em relação a esses processos e às 
possíveis relações entre eles.
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LER TABELAS E GRÁFICOS
Observe as tabelas e o gráfico a seguir, sobre aspectos importantes do comércio de escravizados na América. 

Depois, reúna-se com os colegas para, em grupo, responder às questões do Roteiro de trabalho. 
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EM13CHS201

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

Estimativa do número de africanos desembarcados em cada região (em milhares de indivíduos)

Período Europa
Ilhas 

atlânticas
São 

Tomé
América 

espanhola
Brasil

Antilhas 
britânicas

Antilhas 
francesas

Antilhas 
holandesas

1451-1475 12,5 2,5
1476-1500 12,5 5 1
1501-1525 12,5 5 25
1526-1550 4,5 5 18,8 12,5
1551-1575 2,5 5 18,8 25 10
1576-1600 1,3 2,2 12,5 37,5 40
1601-1625 0,3 12,5 75 150
1626-1650 0,3 6,3 52,5 50 20,7 2,5
1651-1675 0,3 2,7 62,5 185 69,2 28,8 20
1676-1700 0,3 2,4 102,5 175 173,8 124,5 20
1701-1720 90,4 292,7 160,1 166,1 120
1721-1740 90,4 312,4 198,7 191,1 80
1741-1760 90,4 354,5 267,4 297,8 80
1761-1780 121,9 325,9 335,3 335,8 100
1781-1790 42,2 181,2 100,2 357,8 12,3
1791-1800 77,4 233,6 194,3 82,6 5,3
1801-1810 85,7 241,3 105,4 17,0 0
1811-1820 177,8 327,7 0,0 18,8 0
1821-1830 103,5 431,4 0,4 57,9 0,1
1831-1840 207,0 334,3 10,2 0,6 0
1841-1850 54,6 378,4 0 0 0
1851-1860 122 6,4 0 12,5 0
1861-1870 31,6 0 0 5,9 0
Total geral 47,0 24,7 100 1 662,4 4 029,8 1 635,7 1 699,7 437,7

Com base em: ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 43.
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(1) Diferença percentual entre o preço de homens e 
mulheres. FLORENTINO, Manolo. Em costas negras.  

São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 220.

Estimativa do número de africanos desembarcados em cada região (em milhares de indivíduos)

Período Europa
Ilhas 

atlânticas
São 

Tomé
América 

espanhola
Brasil

Antilhas 
britânicas

Antilhas 
francesas

Antilhas 
holandesas

1451-1475 12,5 2,5
1476-1500 12,5 5 1
1501-1525 12,5 5 25
1526-1550 4,5 5 18,8 12,5
1551-1575 2,5 5 18,8 25 10
1576-1600 1,3 2,2 12,5 37,5 40
1601-1625 0,3 12,5 75 150
1626-1650 0,3 6,3 52,5 50 20,7 2,5
1651-1675 0,3 2,7 62,5 185 69,2 28,8 20
1676-1700 0,3 2,4 102,5 175 173,8 124,5 20
1701-1720 90,4 292,7 160,1 166,1 120
1721-1740 90,4 312,4 198,7 191,1 80
1741-1760 90,4 354,5 267,4 297,8 80
1761-1780 121,9 325,9 335,3 335,8 100
1781-1790 42,2 181,2 100,2 357,8 12,3
1791-1800 77,4 233,6 194,3 82,6 5,3
1801-1810 85,7 241,3 105,4 17,0 0
1811-1820 177,8 327,7 0,0 18,8 0
1821-1830 103,5 431,4 0,4 57,9 0,1
1831-1840 207,0 334,3 10,2 0,6 0
1841-1850 54,6 378,4 0 0 0
1851-1860 122 6,4 0 12,5 0
1861-1870 31,6 0 0 5,9 0
Total geral 47,0 24,7 100 1 662,4 4 029,8 1 635,7 1 699,7 437,7

Estimativa do número de africanos desembarcados em cada região 
(em milhares de indivíduos)

Período
Antilhas  

dinamarquesas
América  

britânica e EUA
Total

Chegadas 
anuais

1451-1475 15 0,6
1476-1500 18,5 0,7
1501-1525 42,5 1,7
1526-1550 43,8 1,8
1551-1575 61,3 2,5
1576-1600 93,8 3,8
1601-1625 237,8 9,6
1626-1650 132,3 5,3
1651-1675 368,5 14,7
1676-1700 4,0 602,5 24,1
1701-1720 6,0 19,8 855,1 42,8
1721-1740 3,3 50,4 926,3 46,3
1741-1760 6,7 100,4 1 197,2 59,9
1761-1780 5 85,8 1 309,7 65,5
1781-1790 4,6 55,8 754,1 75,4
1791-1800 14,5 79,0 686,7 68,7
1801-1810 3,3 156,3 609 60,9
1811-1820 0 10 534,3 53,4
1821-1830 0 2,0 595,3 59,5
1831-1840 0 0 552,1 55,2
1841-1850 0 0 433 43,3
1851-1860 0 0,3 141,2 14,1
1861-1870 0 0 37,5 3,8
Total geral 47,4 559,8 1 0247,5 34,2

Preço em mil-réis do escravo  
africano adulto (de 12 a 55 anos),  

por sexo, no meio rural do  
Rio de Janeiro (1790-1830)

Anos Homens Mulheres (1)

1790-2 71 63 11,3

1795-7 77 67 13,0

1800-2 91 79 13,2

1805-7 93 85 8,6

1810-2 111 83 25,2

1815-7 99 85 14,1

1820-2 141 126 10,6

1825-7 153 139 9,2

1830 365 333 8,8

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 69.

 Roteiro de trabalho

1. Registrem no caderno os números que se destacam nas linhas e nas colunas das tabelas. Por exemplo: ob-
servamos na coluna da América espanhola que, entre 1831 e 1840, ocorreu o maior número de desembar-
ques de africanos escravizados, e não há registro disso antes de 1526. Destaque pelo menos outros cinco 
indicadores. De acordo com as tabelas e o gráfico, em que períodos e regiões o tráfico de escravizados foi 
mais intenso?

2. No caso brasileiro, associem o comércio de africanos escravizados a algumas atividades econômicas predo-
minantes, principalmente àquelas voltadas à exportação.

3. Analisem a tabela de preço dos escravizados. O que poderia justificar a variação de preço no período indicado?

4. Que conclusões podemos tirar sobre a presença do tráfico de escravizados no Brasil quando comparado a 
outros lugares no mundo? 

De Agostini via Getty Images

  Mercado de escravizados no Rio de 
Janeiro ilustrado por Édouard Riou no 
periódico Journal of Geography, Travel 
and Costumes, vol. III, mar. 1865.
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mãos presas. Elas parecem estar se movimentando, o que causa a sensação de desconforto, ou de 
medo, ou de tentativa de fuga.

2. É possível concluir que os dois artistas apresentam pontos de vista diferentes?
Sim. Os escravos são representados de maneiras distintas. Na gravura de Rugendas, eles 
exprimem calma e tranquilidade. Na pintura de Harro-Harring, por sua vez, eles demonstram 
tentativa de resistência e insatisfação. É possível concluir que os pontos de vista dos dois 
artistas são diferentes, pois um procura minimizar os conflitos, enquanto o outro expressa a 

revolta dos escravizados.

  A ESCRAVIDÃO AFRICANA NO BRASIL
A escravidão é um tema estrutural no entendimento da formação social bra-

sileira e na estrutura econômica que fundamentou o desenvolvimento capitalista no país. A escravidão africana, 
em particular, comporta a dimensão de exploração do trabalho do escravizado e o ganho auferido pelo tráfi co de 
escravizados pelo Atlântico, ampliando a acumulação de capital dos comerciantes portugueses envolvidos nessa 
atividade. Nessa seção, trabalhamos, particularmente, as relações sociais e cotidianas que constituíram o regime 
escravista, apresentando a diversidade de situações vividas no interior da escravidão, para que os estudantes ampliem 
sua visão sobre as condições de trabalho escravizado – em geral, associado apenas a regiões de grande lavoura.
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 PARE e PENSE

1. Como era a hierarquia social imposta entre os escravizados?
No topo da hierarquia da sociedade colonial brasileira estavam os brancos proprietários e, no úl-
timo degrau, os escravos do eito, que viviam nas piores condições possíveis, abaixo, por exemplo, 
dos escravos domésticos, que serviam aos senhores e viviam em condições menos degradantes. 

2. A hierarquia social brasileira, na época da escravidão, era determinada pela cor?
Sim. Os brancos, mesmo quando pobres, não queriam trabalhar em atividades exercidas pelos 
escravos negros, para não serem confundidos com estes.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
Assim como o deputado José Bonifácio discursou em 1823 que os escraviza-

dos eram transformados em coisas, vários historiadores e intelectuais, em diferentes épocas, afi rmaram que o ser 
humano escravizado era “coisifi cado”, ou seja, considerado um objeto de trabalho, compra e venda, sem liberdade 
e vontade própria. 

Leia os fragmentos a seguir para responder ao que se pede:
Fragmento 1: consideração do sociólogo Fernando Henrique Cardoso:

[...] o escravo se apresentava, enquanto ser humano tornado coisa, como alguém que, embora fosse capaz de 
empreender ações humanas, exprimia, na própria consciência e nos atos que praticava, orientações e significações 
sociais impostas pelos senhores.

CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 125.

Fragmento 2: consideração do historiador Sidney Chalhoub:

Não consigo imaginar escravos que não produzam valores próprios, ou que pensem e ajam segundo significados 
que lhes são inteiramente impostos.

[...] esses negros agiram de acordo com lógicas ou racionalidades próprias, [...] seus movimentos estão firmemente 
vinculados a experiências e tradições particulares e originais – no sentido de que não são simples representação de 
“outros” sociais.

CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 38 e 42.

Fragmento 3: dentre os processos que estudou, Chalhoub destaca um dos anos 1870, envolvendo uma mulher 
escravizada, chamada Felicidade. A liberdade dela havia sido comprada pela mãe, que fi zera um empréstimo para 

sileira e na estrutura econômica que fundamentou o desenvolvimento capitalista no país. A escravidão africana, 
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Inspeção de negros novos desembarcados da África, de Paul Harro-Harring, 1840 (nanquim, aquarela e guache sobre papel, 20,1 × 32,4 cm).

PARE e PENSE

1. Analise de que modo Rugendas e Harro-Harring retrataram as fi guras escravizadas nessas duas obras. 

2. É possível concluir que os dois  artistas apresentam pontos de vista diferentes?  

  A ESCRAVIDÃO AFRICANA NO BRASIL
A escravidão africana persistiu na América portu-

guesa por mais de trezentos anos, desde pelo menos 
meados do século XVI até 1888, quando foi abolida. 
O tráfico havia sido interrompido em 1850, ao ser as-
sinada a Lei Eusébio de Queirós, que efetivamente 
pôs fim ao comércio intercontinental de africanos es-
cravizados. A longa duração dessa prática no Brasil dei-
xou marcas profundas, naquele momento e também 
posteriormente, uma vez que não se tratava apenas 
 de uma forma de organização do trabalho: ela afetou 
toda a estrutura da sociedade da época.

Com a escravidão, engendraram-se um sistema de 
preconceitos e uma sociedade bastante hierarquizada. De 
imediato, foram separadas funções destinadas  a pessoas 
brancas e aos escravizados. Os trabalhos manuais cabe-
riam a estes últimos, enquanto as primeiras realizariam o 
trabalho intelectual ou de supervisão. Dessa  maneira, um 
homem livre, mas pobre, preferiria viver na indigência a 
realizar um trabalho considerado “tarefa de escravo”. 

Surgiu, quase automaticamente, o preconceito pela 
cor, ou seja, mulheres e homens negros eram considera-
dos inferiores aos brancos. Entre os próprios escravizados 
havia diferenças com relação à posição que ocupavam na 
sociedade. Os escravizados do campo, também cha-
mados escravizados do eito, trabalhavam até 18 ho-

ras por dia em serviços pesados, dormiam em senzalas 
sem higiene  nem ventilação, alimentavam-se de modo 
precário, recebiam apenas uma muda de roupa por 
ano e praticamente não dispunham de atendimento 
médico. Para refrear os desobedientes e para manter a 
produção nas fazendas de açúcar, era comum o casti-
go físico (com chicote de madeira ou de couro, além de 
outros instrumentos) executado pelo feitor, uma espé-
cie de superior dos cativos. A expectativa de vida dos 
 escravizados  do eito costumava ser de 10 a 15 anos.

Já os  escravizados domésticos, por viverem no 
espaço da casa do fazendeiro, recebiam mais cuidados, 
vestiam-se e alimentavam-se melhor, e neles era deposita-
da maior confiança. As mulheres escravizadas tinham de 
fazer todo tipo de trabalho na casa da família senhorial, 
como cozinhar, lavar e passar  roupa, cuidar das crianças , 
entre outras tarefas. Muitas vezes, também deveriam es-
tar disponíveis sexualmente para seu dono.

Havia ainda os  escravizados de ganho, que presta-
vam serviços ao público em atividades diversas. Esse tipo 
de escravizado  podia ser um vendedor de aves, um bar-
beiro, um quitandeiro, uma ama de leite; o lucro de seu 
trabalho, entretanto, ficava com aquele que era seu pro-
prietário. Quem conseguisse juntar algum dinheiro com-
prava a própria alforria (liberdade).
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Assim, no topo da hierarquia da sociedade colo-
nial brasileira estavam os brancos proprietários e, na 
base, os escravizados do eito, que viviam nas piores 
condições possíveis.

Economicamente, não podemos afirmar que a escravi-
dão africana tenha existido em toda a América portugue-
sa. Ela foi mais intensa nas regiões em que a exploração 
de produtos coloniais por parte da metrópole ocorreu de 
maneira sistemática. Por esse motivo, foi acentuada na 
região Nordeste, com a economia açucareira; em Minas 
Gerais, com a mineração; e, no século XIX, depois da In-
dependência do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro e 
em Minas Gerais, com a cafeicultura. Enquanto o tráfico 
de populações africanas escravizadas existiu,  ele abaste-
ceu continuamente essas regiões produtoras, alimentan-
do o sistema colonial.

A  Independência do Brasil ocorreu em 1822, no con-
texto em que circulavam as ideias liberais europeias,  com 
a defesa da liberdade e da igualdade entre os seres huma-
nos. Apesar disso, a escravidão persistiu no país  durante o 
século XIX. O interesse dos proprietários na manutenção 
do sistema produtivo baseado no latifúndio, na monocul-
tura exportadora e no trabalho escravo prevaleceu sobre 
as ideias liberais de homens como José Bonifácio, que con-
denava publicamente a escravidão. Dizia ele:

[...] nós tiranizamos os escravos, e os reduzimos a 
brutos animais, e eles nos inoculam toda a sua imorali-
dade, e todos os seus vícios. [...] Não vos iludais, senho-
res, a propriedade foi sancionada para bem de todos, 

e qual é o bem que tira o escravo de perder todos os 
seus direitos naturais, e se tornar de pessoa a coisa [...]?

SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Representação à 
Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do 

Império do Brasil sobre a escravatura. 
In: DOLHNIKOFF, Miriam (org.). Projetos para o Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 53 e 60.

Nos anos 1840, a cafeicultura começou a ser desen-
volvida no Brasil, utilizando mais uma vez mão de obra es-
crava. Contudo, nesse período, intensificaram-se as pres-
sões externas pela supressão do tráfico de escravizados 
no Brasil. A Inglaterra, maior potência industrial da época, 
havia abolido o tráfico negreiro em suas colônias em 1807 , 
quando então começou a utilizar o trabalho assalariado 
em larga escala. Interessada na expansão dos mercados 
consumidores para seus produtos industriais, defendia o 
fim do comércio de africanos escravizados e a constituição 
de mercados de trabalho assalariado, ou seja, de consumi-
dores  dos produtos ingleses.

PARE e PENSE

1.  Como era a hierarquia social imposta entre 
os escravizados?

2. A hierarquia social brasileira, na época da 
escravidão, era determinada pela cor?

 A desagregação do sistema escravista
Em 1845, o Parlamento britânico aprovou a Bill Aber-

deen, lei que autorizava a captura de embarcações que 
carregassem africanos escravizados. Ao mesmo tempo, 
eram cada vez mais constantes, no Brasil, as fugas dos es-
cravizados e outras formas de resistência. Na opinião da 
elite nacional (sobretudo a  ligada à cafeicultura do Oeste 
paulista), era danoso para o país continuar alimentando  o 
sistema escravista, uma vez que os escravizados  poderiam 
tornar-se inimigos internos sempre prontos  para o ataque. 
Além disso, parte dessa elite  acreditava que a escravidão 
impedia o desenvolvimento econômico  e, por isso, passou 
a se posicionar favoravelmente ao trabalho livre dos imi-
grantes, que começou a ser utilizado em maior escala a 
partir dos anos 1880.

Nesse contexto, em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio 
de Queirós,  já citada. No entanto, faltava ainda resolver 
o problema dos cafeicultores do Sudeste, que utilizavam 
mão de obra escrava em suas fazendas. Até os anos 1870, 
 eles contaram com a transferência de cativos da região 
Nordeste para o Centro-Sul brasileiro,  no que foi deno-
minado tráfico interprovincial de escravizados. Depois 
disso, intensificou-se o processo imigratório de europeus 
para o Brasil, principalmente para as grandes lavouras de 
café na província de São Paulo. Só entre os anos 1880 
e 1930, cerca de 4 milhões de imigrantes (chamados de 
colonos) vieram para São Paulo. Grande parte deles foi 
trabalhar na agricultura com financiamento do governo 
para o pagamento dos custos de viagem e das primeiras 

despesas da família no país.  
O primeiro passo para a abolição da escravidão de ori-

gem africana no Brasil ocorreu em 1871 , com a aprovação 
da Lei do Ventre Livre.  Segundo essa lei, todos os filhos 
de escravizados nascidos a partir da data de sua aprova-
ção  seriam considerados livres. Todavia, o senhor poderia 
 se utilizar dos serviços dos libertos até que eles atingissem 
os 21 anos. Depois disso, deveria libertá-los. Havia tam-
bém a possibilidade de entregar os filhos dos escravizados 
ao Estado quando completassem 8 anos ; em troca, o fa-
zendeiro receberia uma indenização. 

Ainda que a lei representasse um passo na libertação 
das populações escravizadas, ela prorrogaria a escravidão 
até o século XX, pois todos  os que  nasceram antes des-
sa data permaneceriam na condição de cativos até  sua 
morte.

Nos anos 1870, durante o governo imperial, já era bem 
atuante o movimento abolicionista, que contava com 
a participação de liberais, intelectuais, jornalistas e litera-
tos, como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, André 
Pereira Rebouças, Castro Alves (conhecido como Poeta 
dos Escravos) e a compositora Chiquinha Gonzaga, au-
tora da marchinha carnavalesca “Ô abre alas”, de 1889. 
Os abolicionistas, que tinham seus ideários sintetizados na 
obra O abolicionismo (1863), do pernambucano Joaquim 
Nabuco, defendiam o fim imediato da escravidão , sem 
indenização  aos proprietários de cativos. Eram favoráveis 
também à implementação de reformas que permitissem a 
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pagar o antigo proprietário. Mãe e filha trabalhariam para quitar a dívida contraída com um negociante. No entanto, 
não conseguiram cumprir com o combinado e o dito negociante apreendeu Felicidade. Chalhoub relata:

Antônio Costa obteve então a apreensão de Felicidade, argumentando falta de pagamento; ou seja, Costa não 
havia na verdade comprado a Guimarães a alforria de Felicidade, como havia sido combinado, mas tinha, sim, obtido 
uma escritura de transferência de propriedade, passando Felicidade a ser sua escrava.

CHALHOUB, op. cit., p. 49.

O processo teria sido instaurado para verificar se Antônio Costa teria mesmo direito sobre a escravizada. Conclui 
dessa forma o autor:

[...] Parecia essencial para a resolução do caso que se descobrisse qual o tipo de relação cotidiana que se esta-
belecia entre Felicidade e seu suposto senhor: era preciso saber se a preta estava convencida da legitimidade de seu 
cativeiro.

O desfecho da história reforça essa impressão. As duas partes chegaram a um acordo: Felicidade seria imediata-
mente considerada liberta, porém ela e sua mãe teriam de prestar serviços ao negociante Costa por três anos, para 
indenizá-lo do preço pago pela escrava. Uma outra opção era que as libertas pagassem 42 mil-réis mensais a Antônio 
Costa por igual período. [...] As duas mulheres puderam continuar vivendo juntas como livres, sonhando com o dia no 
qual se veriam livres das prestações ou dos serviços que deviam ao português. [...] 

CHALHOUB, op. cit., p. 51.

 Roteiro de trabalho
1. A opinião dos autores é a mesma sobre a objetificação dos escravos? Justifique.

Não. Cardoso afirma que os escravos não tinham consciência própria de suas ações e seus pensamentos, considerando-os passivos à 
colonização que os cercava. Enquanto o historiador propõe que os escravizados não seriam apenas a “coisa” que o dominador explorava 
em seu proveito; eles conseguiam manter sua capacidade de tomar decisões, fazer escolhas e traçar estratégias de sobrevivência naquela 
sociedade que os violentava.

2. O processo estudado por Chalhoub comprova qual das concepções de escravo?
O processo comprova que os escravos tinham capacidade de tomar decisões, ou seja, defende a ideia de Chalhoub.

3. Qual ação das duas mulheres citadas no processo pode comprovar sua resposta anterior?
As duas mulheres agem de maneira determinada para a liberdade que haviam comprado. Ambas se valeram das leis para legitimar sua 
condição de liberta, pois viveram presas apenas enquanto era “justo”, ou seja, pelo tempo 
acordado, valendo-se de seus direitos. 

A habilidade EM13CHS101 será trabalhada nesta atividade por meio da compara-
ção de dois pontos de vista quanto ao grau de liberdade e autonomia que um escravo 
poderia atingir. Por meio da leitura do relato analisado por Chalhoub, o estudante 
ainda poderá formular hipóteses sobre como a atitude das personagens represen-
tava a lógica escravocrata brasileira, trabalhando, assim, a habilidade EM13CHS103.

  A desagregação do sistema escravista
A abolição da escravidão no Brasil foi gradual, correspondendo a um conjunto 

de leis que aos poucos foram promulgadas para protegerem os cafeicultores do fim 
abrupto da escravidão e dos encargos financeiros que ela poderia lhes causar. Essa 
abolição gradual pode ser verificada retomando o infográfico do início do capítulo.

Ocorre assim que os interesses dos produtores e senhores de escravos conduziu 
fortemente este processo, devendo-se considerar também que a escravidão estava 
profundamente enraizada na sociedade brasileira considerando os mais de três 
séculos de existência. Além dos escravos que realizavam todo tipo de trabalho 
manual, as famílias ricas contavam, em geral, com grande número de escravos 
domésticos. Mesmo famílias menos abastadas contavam com escravos para a 
realização das tarefas do cotidiano.    

Apesar de ter ocorrido de forma gradual, a abolição não criou as condições 
para a inserção social e cultural dos libertos na sociedade como cidadãos livres. Não foi oferecida escolarização nem 
condições para a inserção no mercado de trabalho livre. Assim, a Lei Áurea libertou os escravos, mas não criou as 
condições para diminuir o fosso social que separava negros e brancos. 

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).
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LER IMAGENS
Espera-se que o estudante compreenda que nessas imagens é retratada a visão 

de artistas viajantes europeus da escravidão. O estudante precisa descrever as obras 
com cuidado, observar detalhes e procurar entender o que vê considerando seus 
detalhes. Caso seja possível reproduzir as imagens com um projetor multimídia, 
isso facilitará a discussão coletiva de alguns aspectos e detalhes. Esse conjunto de 
imagens pode ajudar a desconstruir alguns estereótipos. 

A primeira gravura é de autoria de John Mawe, mineralogista britânico, que 
navegou pela América do Sul estudando suas minas. A obra retrata uma das 
práticas que envolve a extração de ouro.

A segunda gravura é de Rugendas, desenhista e pintor alemão. Ela mostra 
uma cena de punição pública a um escravo.

Já as duas últimas imagens são de Debret. Muitos estudantes podem crer que 
vários dos homens retratados nas imagens desse pintor não sejam escravos, pois 
estão andando pelas ruas, não estão sendo castigados nem estão trabalhando 
forçadamente no campo sob intensa vigilância. Contudo, vale comentar que os 
escravos não estavam sob vigilância ostensiva, mas viviam sob constante ameaça 
de punição física. 

A habilidade EM13CHS101 é abordada nesta atividade na análise de diversas 
obras imagéticas a respeito das diversas funções que os escravos ocupavam na 
sociedade do Brasil colonial e imperial. A habilidade EM13CHS404 é mobilizada 
pela identifi cação do trabalho escravo quando comparado ao livre ao longo da 
colonização brasileira.

 Roteiro de trabalho

1. O que está acontecendo em cada uma dessas imagens? Descreva as si-
tuações.
Na pintura de Mawe, um grupo de negros trabalha próximo à beira de um riacho. Eles trajam 
poucas roupas e são observados por dois homens brancos, vestidos e sentados sob a sombra das árvores. Na segunda imagem, Rugendas 
retrata um negro preso a um tronco sendo açoitado por outro negro, enquanto uma multidão de pessoas, em sua maioria também negras, 
observa a cena. 

Nas outras duas imagens de Debret, há uma cena urbana e outra doméstica: na primeira delas, dois adultos negros e uma criança exercem 
trabalhos manuais em uma barbearia; na segunda, uma negra abana sua patroa enquanto esta oferece comida a um dos meninos negros 
e um homem branco come em uma mesa farta e é observado por um homem negro.

2. Em quais imagens aparecem pessoas escravizadas? Justifi que.
Em todas as imagens aparecem pessoas que podem ser identificadas como escravizadas levando em conta o contexto brasileiro do perío-
do. É preciso diferenciar, entretanto, os tipos de atividade que realizam e as condições em que ocorre a vigilância e o castigo.  

3. Em quais imagens pode haver escravizados, mas você não tem certeza? Justifi que sua resposta levando em 
conta o que você já estudou neste capítulo.
Na imagem do barbeiro pode haver a interpretação de que os trabalhadores são livres por não estarem em uma situação evidente de 
vigilância e controle, mas podem sim ser escravos realizando atividades de trabalho cotidianas sob o mando de um senhor. A questão da 
vigilância está posta na sociedade e fugir também não é tarefa fácil para quem não tem recursos e vive sob a vigilância por ser negro. 
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 PONTO DE VISTA
A atividade tem como objetivo analisar estudos sobre a escravidão brasileira que colocam em discussão a problemática 

do racismo. Sendo assim, contribui para refl etir e buscar mitigar o preconceito racial enraizado na sociedade brasileira. 

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS404)
Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
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E M EN
As obras a seguir foram produzidas por viajantes que estiveram no Brasil na primeira metade do século XIX. Ne-

las, esses artistas mostram seu ponto de vista sobre a vida cotidiana brasileira, levando em consideração a presença 
da escravidão. Observe-as, leia as respectivas legendas e siga as orientações do Roteiro de trabalho.
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  De autoria de John Mawe, essa gravura (21 × 16,5 cm), 
de 1821, mostra homens escravizados lavando ouro, 
diamantes e outras pedras preciosas. 
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  Punição pública, de Johann Moritz Rugendas, cerca de 1835  
(litografia, 51,3 × 35,5 cm).
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  Um jantar brasileiro, de Jean-Baptiste Debret, 1827  
(aquarela, 15,7 × 21,9 cm).

  Loja de barbeiros, de Jean-Baptiste Debret, 1821  
(litografia, 23,2 × 34,2 cm).
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1. O que está acontecendo em cada uma dessas imagens? Descreva as situações.

2. Em quais imagens aparecem pessoas escravizadas? Justifique.

3. Em quais imagens pode haver escravizados, mas você não tem certeza? Justifique sua resposta levando em 
conta o que já estudou neste capítulo.
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O texto de Lilia Moritz Schwarcz sobre a questão racial no Brasil permite refl etir sobre a estrutura de precon-
ceito racial engendrada no Brasil com a escravidão. Ela se opõe à ideia de que exista uma democracia racial no 
Brasil e explica como o racismo brasileiro é particular, diferenciando-se do que ocorre em outros países. Assim, a 
historiadora busca demonstrar que o racismo brasileiro não é sempre explícito, mas existe. A autora cita Florestan 
Fernandes, o qual afi rmava que no Brasil há preconceito de ter preconceito. Sobre esse tema, também vale tomar 
como referência os estudos de Roberto DaMatta, que no livro O que faz o Brasil, 
Brasil? discute o tema no capítulo “A ilusão das relações raciais”. Parte de seu 
argumento coincide com a análise de Lilia Schwarcz.

Esta atividade trabalhará a habilidade EM13CHS102 ao discutir o racismo pela 
análise de textos de modo a formular um pensamento crítico sobre os discursos 
que se omitem ou justifi cam de alguma forma o racismo. Ainda será abordada a 
habilidade EM13CHS502 ao incentivar os estudantes a identifi carem cenas racistas 
em seu cotidiano de modo a desnaturalizar esse tipo de preconceito.
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Roteiro de trabalho
1. De acordo com a autora, qual é a especifi cidade do “racismo à la brasileira”?

Segundo a autora, a especificidade do racismo no Brasil está no fato de a maioria dos brasi-
leiros não questionar o preconceito e a discriminação racial, embora posturas preconceituosas 
estejam presentes no cotidiano da sociedade. Por um lado, há a ideia de que o Brasil vive uma 
“democracia racial”; por outro, o relacionamento entre as etnias demonstra posturas racistas. 
Assim, existe preconceito, mas “não se fala dele, apenas se vive e convive” com ele.

2. Como esse racismo se relaciona com a história da escravidão no Brasil? 
Explique.
O racismo “à la brasileira”, como coloca Lilia Schwarcz, está relacionado ao começo da colo-
nização portuguesa na América, que incentivou a miscigenação como estratégia de povoa-
mento, e, principalmente, à abolição tardia da escravatura (o Brasil foi o último país americano 
a abolir a escravidão), que enraizou uma tradição escravocrata. A combinação desses dois 
processos históricos – incentivo à miscigenação e tradição escravocrata – colaborou para a 
disseminação de um racismo não explícito no cotidiano da sociedade.

3. Refl ita sobre as questões a seguir e converse sobre elas com os colegas, 
apresentando argumentos que justifi quem sua opinião.

a. Você concorda com a opinião da autora? 
Resposta pessoal.

b. Há preconceito racial no Brasil? 
Resposta pessoal.

c. Você conhece algum caso de preconceito racial? Se sim, gostaria de 
comentá-lo com a turma? 
Resposta pessoal.

d. Você já sofreu algum preconceito? Dê exemplos. 
Resposta pessoal.

Os estudantes podem ser organizados em pequenos grupos inicialmente e por identificação, para que tenham mais liberdade de 
conversar sobre os tópicos levantados. Espera-se que eles identifiquem a seu redor cenas que exemplifiquem o racismo. É importante 
sensibilizar os estudantes para que percebam esses casos no próprio contexto escolar e familiar.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
A atividade a seguir pode complementar a da seção Ponto de vista, ou pode ser realizada de modo independente 

(neste caso, não se deve aplicar a última questão).
O texto a seguir é de Nilma Lino Gomes, pedagoga mineira, que foi a primeira mulher negra a ser reitora de 

uma universidade federal pública brasileira, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(Unilab). Ocupou também o cargo de ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Huma-

Habilidade (EM13CHS102) 
Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histórico e 
comparando-as a narrativas que con-
templem outros agentes e discursos.

Habilidade (EM13CHS502) 
Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais. 
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Peremptório: 
de� nitivo, decisivo.
Aviltamento: 
rebaixamento moral, 
humilhação, desvalorização, 
redução de valor. 
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sim, preconceito. Ao mesmo tempo, quando indagados sobre seu grau de relação com pessoas racistas, os entrevis-
tados não se vexavam em afirmar que se tratava de parentes próximos, namorados e amigos queridos. Conclusão da 
enquete: “Todo brasileiro se sente como uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados”. [...] 
O preconceito e a discriminação existem, mas são sempre atributos “do outro”. Seja naquele que preconceitua ou na-
quele que é preconceituado, joga-se para o outro a culpa ou a má ação, como se “feio” fosse admitir a discriminação 

e não o ato de discriminar. 
[...] Estamos diante, portanto, de uma forma particular de 

racismo. Chamado por Florestan Fernandes de um “preconceito 
retroativo; um preconceito de ter preconceito” (1972), a questão 
parece indicar uma postura que sabe da discriminação, mas pre-
fere  sempre não tematizá-la.

[...] A discriminação se dá na intimidade e no cotidiano, nos ele-
vadores que são distintos e nos acessos absolutamente diversos ao 
lazer, à educação e ao trabalho; no entanto, nos espaços formais, ela 
pouco se afirma e é até reprimida por lei. Afinal, é isso que diz a lei 
n. 7 716, de 5 de janeiro de 1989, que afirma ser o racismo um crime 
inafiançável e comete um erro teórico logo em sua enunciação: “Art. 
10. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes preconceituosos de 
raça ou de cor”. Ora, só existe uma raça – a humana –, portanto é 
no mínimo problemático afirmá-lo de forma tão peremp tória. Além 
disso, como na maior parte de nossa legislação, temos regras avan-
çadas, mas só fazemos burlá-las, de forma que a lei foi poucas vezes 
acionada, e sua efetivação tornou-se matéria apenas para divagação 
teórica.

Enfim, a intenção não é negar o ra-
cismo existente no Brasil, ao contrário. No entanto, não basta transformá-lo numa cópia de 
outros modelos. Assim como não existem receitas fáceis, também no caso da discriminação exis-
tente no país, a especificidade do racismo nacional faz dele matéria complexa e de difícil análise. 
Sua realidade está no presente, mas se debruça em nosso passado: em uma política evidente de 
miscigenação empregada desde os primeiros momentos de colonização, em um sistema escra-
vocrata enraizado, na triste sina de termos sido o último país da América a abolir a escravidão.

Na aversão ao trabalho manual, na relação desumana com a mão de obra, vemos relei-
turas e persistências de uma História que se escreve em nós e entre nós. 

[...] Tal qual uma estranha coincidência, no Brasil, convivem duas imagens opostas: de um lado, o modelo da democracia 
racial; de outro, a lembrança de um país de larga e arraigada experiência escravocrata. De uma parte, uma forma de convi-
vência racial bastante diferenciada; de outra, uma discriminação silenciosa e invisível, mas não menos eficaz. O resultado é 
uma forma específica de relacionamento racial de um lado e, de outro, um racismo indizível, mas que, sistematicamente, leva 
a um aviltamento do trabalho manual e a uma cidadania incompleta para uma boa parte da população.

Questão racial no Brasil. In: SCHWARCZ, Lilia M.; REIS, Letícia Vidal Sousa (org.). Negras imagens  São Paulo: Edusp, 1996. p. 153-157 e 177.

Lilia Moritz Schwarcz publicou, entre outros livros, As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca 
nos trópicos, O espetáculo das raças e Retrato em branco e negro.

1. De acordo com a autora, qual é a especifi cidade do “racismo à la brasileira”?

2.  Como esse racismo se relaciona com a história da escravidão no Brasil? Explique.

3. Refl ita sobre as questões a seguir e converse sobre elas com os colegas, apresentando argumentos que 
justifi quem sua opinião.
a. Você concorda com a opinião da autora?

b. Há preconceito racial no Brasil?

c. Você conhece algum caso de preconceito racial? Se sim, gostaria de comentá-lo com a turma?

d. Você já sofreu algum preconceito? Dê exemplos.
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 Manifestação denunciando a violência contra o povo 
negro no Brasil. São Paulo (SP), 2020. Apesar da 
especificidade do racismo à brasileira, vem crescendo no 
país o número de grupos e movimentos que denunciam 
o racismo como elemento estrutural da nossa sociedade.
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nos no governo Dilma Rousseff. No fragmento, a autora discute a pertinência da utilização do termo “raça” ainda 
hoje para se falar dos negros. Ela o enxerga como importante, uma vez que o racismo no Brasil não está apenas 
associado a práticas culturais e à origem da pessoa, mas também à cor de pele, logo, sua raça.

Leia o texto a seguir para responder às questões.

O uso do termo “raça” para se referir ao segmento negro sempre produziu uma longa discussão no campo das 
Ciências Sociais de um modo geral e na vida cotidiana do povo brasileiro, em específico. Na realidade, quando alguém 
pergunta: qual é a sua raça? nem sempre recebe como resposta uma reação positiva da outra pessoa. Alguns ficam 
desconcertados, outros não sabem o que responder, alguns acham que é uma piada e outros reagem com agressivi-
dade. Nem sempre a reação é positiva e a pessoa questionada nem sempre responde imediatamente. Além disso, no 
campo complexo das relações entre negros e brancos estabelecidas em nosso país, dependeremos do contexto em 
que tal pergunta é feita. Ela poderá ser realizada por um recenseador do IBGE; como forma de “piadinha racista”; com 
um sentido político, dentre tantas outras maneiras. A forma como recebemos e reagimos a essa pergunta dependerá, 
sobretudo, da maneira, da compreensão, da leitura e da construção da identidade étnico/racial do sujeito que é ques-
tionado. Essa reação tão diversa em relação ao uso do termo “raça” para nomear, identificar ou falar sobre pessoas 
negras deve-se, também, ao fato de que a “raça” nos  remete ao racismo, aos ranços da escravidão e às imagens que 
construímos sobre “ser negro” e “ser branco” em nosso país. Por mais que os questionamentos feitos pela antropolo-
gia ou outras ciências quanto ao uso do termo raça possam ser considerados como contribuições e avanços no estudo 
sobre relações entre negros e brancos no Brasil, quando se discute a situação do negro, a raça ainda é o termo mais 
usado nas conversas cotidianas, na mídia, nas conversas familiares. Por que será? Na realidade, é porque raça ainda 
é o termo que consegue dar a dimensão mais próxima da verdadeira discriminação contra os negros, ou melhor, do 
que é o racismo que afeta as pessoas negras da nossa sociedade.

Mas, é preciso compreender o que se quer dizer quando se fala em raça, quem fala e quando fala. Ao usarmos o 
termo raça para falar sobre a complexidade existente nas relações entre negros e brancos no Brasil, não estamos nos 
referindo, de forma alguma, ao conceito biológico de raças humanas usado em contextos de dominação, como foi o 
caso do nazismo de Hitler, na Alemanha. Ao ouvirmos alguém se referir ao termo raça para falar sobre a realidade dos 
negros, dos brancos, dos amarelos e dos indígenas no Brasil ou em outros lugares do mundo, devemos ficar atentos 
para perceber o sentido em que esse termo está sendo usado, qual o significado a ele atribuído e em que contexto ele 
surge. O Movimento Negro e alguns sociólogos, quando usam o termo raça, não o fazem alicerçados na ideia de raças 
superiores e inferiores, como originalmente era usada no século XIX. Pelo contrário, usam-no com uma nova interpre-
tação, que se baseia na dimensão social e política do referido termo. E, ainda, usam-no porque a discriminação racial 
e o racismo existentes na sociedade brasileira se dão não apenas devido aos aspectos culturais dos representantes de 
diversos grupos étnico-raciais, mas também devido à relação que se faz na nossa sociedade entre esses e os aspectos fí-
sicos observáveis na estética corporal dos pertencentes às mesmas. No Brasil, quando discutimos a respeito dos negros, 
vemos que diversas opiniões e posturas racistas têm como base a aparência física para determiná-los como “bons” ou 
“ruins”, “competentes” ou “incompetentes”, “racionais” ou “emotivos”. Isso de fato é lamentável, mas infelizmente 
existe! Quem já não ouviu na sua experiência de vida frases, piadinhas, apelidos voltados para as pessoas negras, que 
associam a sua aparência física, ou seja, cor da pele, tipo de cabelo, tipo de corpo, a um lugar de inferioridade? Ou à 
sexualidade fora do normal? Aprendemos tudo isso na sociedade: família, escola, círculo de amizades, relacionamentos 
afetivos, trabalho, entre outros. A questão mais séria é: por que aprendemos a ver o outro e, nesse caso, o negro, como 
inferior devido a sua aparência e/ou atributos físicos da sua origem africana? A resposta é: porque vivemos em um país 
com uma estrutura racista onde a cor da pele de uma pessoa infelizmente é mais determinante para o seu destino social 
do que o seu caráter, a sua história, a sua trajetória. Além disso, porque o histórico da escravidão ainda afeta negati-
vamente a vida, a trajetória e inserção social dos descendentes de africanos em nosso país. Some a isso o fato de que, 
após a abolição, a sociedade, nos seus mais diversos setores, bem como o Estado brasileiro não se posicionaram política 
e ideologicamente de forma enfática contra o racismo. Pelo contrário, optaram por construir práticas sociais e políticas 
públicas que desconsideravam a discriminação contra os negros e a desigualdade racial entre negros e brancos como 
resultante desse processo de negação da cidadania aos negros brasileiros. Essa posição de “suposta neutralidade” só 
contribuiu ainda mais para aumentar as desigualdades e o racismo. Lamentavelmente, o racismo em nossa sociedade 
se dá de um modo muito especial: ele se afirma através da sua própria negação. Por isso dizemos que vivemos no Brasil 
um racismo ambíguo, o qual se apresenta, muito diferente de outros contextos onde esse fenômeno também acontece. 
O racismo no Brasil é alicerçado em uma constante contradição. A sociedade brasileira sempre negou insistentemente 
a existência do racismo e do preconceito racial mas no entanto as pesquisas atestam que, no cotidiano, nas relações de 
gênero, no mercado de trabalho, na educação básica e na universidade os negros ainda são discriminados e vivem uma 
situação de profunda desigualdade racial quando comparados com outros segmentos étnico-raciais do país. A campa-
nha intitulada “Onde você guarda o seu racismo?” realizada pela iniciativa Diálogos Contra o Racismo apresenta uma 
reflexão que poderá nos ajudar a entender melhor como se dá a contradição inerente ao racismo brasileiro. Segundo 
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ela: “as pesquisas de opinião pública revelam que 87% da população reconhecem que há racismo no Brasil. Mas 96% 
dizem que não são racistas. Assim, chegamos a um dos pontos-chave da nossa campanha: existe racismo sem racista?

Devido a essa forma como a raça opera em nossa sociedade é que militantes do Movimento Negro e alguns outros 
intelectuais ainda não abandonaram o termo raça para falar sobre a realidade do negro brasileiro. Esses profissionais 
entendem a importância do uso de outros termos para falar do pertencimento racial do brasileiro como, por exemplo, o 
termo etnia, mas também discutem que, no caso dos negros brasileiros, substituir o termo raça por etnia não resolve, na 
prática, o racismo que aqui existe e nem altera totalmente a compreensão intelectual do racismo em nosso país. Por isso, 
esses pesquisadores e militantes, ao falar sobre o negro brasileiro, ainda adotam o termo raça, porém, com outro sentido 
e com outro significado. Os militantes e intelectuais que adotam o termo raça não o adotam no sentido biológico, pelo 
contrário, todos sabem e concordam com os atuais estudos da genética de que não existem raças humanas. Na realidade 
eles trabalham o termo raça atribuindo-lhe um significado político construído a partir da análise do tipo de racismo que 
existe no contexto brasileiro e considerando as dimensões histórica e cultural que este nos remete. Por isso, muitas vezes, 
alguns intelectuais, ao se referirem ao segmento negro utilizam o termo étnico-racial, demonstrando que estão consi-
derando uma multiplicidade de dimensões e questões que envolvem a história, a cultura e a vida dos negros no Brasil.

GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no brasil: uma breve discussão. São Paulo: Ação Educativa,  
2012, p. 44-47. Disponível em:  https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-no-debate- 

-sobre-Rela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf. Acesso em: 7 set. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. O que é raça para a autora?

O termo “raça”, para ela, refere-se à aparência física de um indivíduo, sua cor, por exemplo.

2. Em que medida o conceito de raça se relaciona com a história e a política?
Uma vez que a escravidão brasileira, incentivada pela política brasileira à época, estava asso-
ciada à cor de pele dos indivíduos, o termo “racismo” hoje está associado ao indivíduo negro.

3. Por que militantes e intelectuais defendem o uso do termo “raça” ao se 
referir ao segmento negro?
Os militantes se valem dessa palavra, pois o racismo não está associado apenas a práticas cul-
turais e étnicas dos negros, mas sim a aspectos físicos, como formato do corpo e cor de pele.

4. Considerando os textos de Lilia Schwarcz e Nilma Lino Gomes, redija um 
comentário sobre o tema do racismo no Brasil aproveitando elementos dos 
textos das duas autoras. Indique também em seu texto se há concordância 
ou visões conflitantes entre elas.
O estudante pode apontar aspectos semelhantes entre ambas, como a defesa de que o ra-
cismo no Brasil está conectado com a cor de pele e ainda que ele existe, mas não é sempre 
admitido pela população, ou seja, se enraizou nas estruturas políticas, educacionais e sociais, 
de modo que muitas pessoas inconscientemente ou não agem de maneira racista.

Esta atividade procura desenvolver a habilidade EM13CHS102 por meio da 
análise do texto de Nilma Lino Gomes que discute a especificidade do racismo 
no Brasil. Utilizamos a habilidade EM13CHS404 ao analisar como o preconceito 
racial ainda se mantém na atualidade, sendo que suas repercussões se fazem presentes no modelo de trabalho e 
na sociedade. 
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 PESQUISA
O objetivo desta atividade é familiarizar o estudante com pesquisa bibliográfica acerca da escravidão na Amé-

rica. Espera-se que ele consiga comparar opiniões e ampliar seus conhecimentos acerca de estudos sobre o tema. 
Trata-se também de entrar em contato com uma etapa essencial para o trabalho de pesquisa, que é a leitura e a 
análise da literatura existente sobre determinado tema. Assim, o professor deverá capacitar o estudante a fazer 
pesquisas e redigir textos formais em linguagem apropriada, tanto sobre a escravidão quanto sobre qualquer outro 
tema que lhe for solicitado.

Os estudantes podem ser orientados a formarem grupos de até quatro pessoas. Primeiro, precisam levantar 
uma lista de países que se valeram da escravidão na América. Depois, escolher dentre eles um para ser seu objeto 
de pesquisa. Em sites, os estudantes precisam sugerir ao menos dois autores que se debruçaram sobre esse tema 
e levantar artigos, livros, curadorias, contribuições bibliográficas deles. Os seguintes sites podem ser consultados 
(acesso em: 7 set. 2020):

Habilidade (EM13CHS102) 
Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histórico e 
comparando-as a narrativas que con-
templem outros agentes e discursos.

Habilidade (EM13CHS404) 
Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
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Scielo.org. Disponível em: https://scielo.org/
pt/

Capes periódicos. Disponível em: https://
www.periodicos.capes.gov.br/

Memorial da América Latina. Disponível em: 
https://memorial.org.br/ 

Depois da leitura de alguns materiais, os 
estudantes precisam ser orientados a como 
formular o texto síntese. Assim, cabe uma par-
ceria com a área de Língua Portuguesa para a 
revisão de um texto em formato de relatório de 
pesquisa com o registro das leituras realizadas e 
as análises e conclusões formuladas.

Por fi m, os estudantes podem apresentar 
suas pesquisas oralmente para os colegas ou 
disponibilizar suas dissertações em um site conjunto criado para a turma.

A habilidade EM13CHS101 será trabalhada com a comparação de diferentes 
fontes historiográfi cas sobre o racismo na América, de modo a explicitar sua in-
fl uência na cultura do país escolhido. A habilidade EM13CHS103 será mobilizada 
por meio do levantamento de hipóteses e construção argumentativa quanto à 
escravidão americana pela leitura de artigos científi cos.

  A RESISTÊNCIA ESCRAVA
Não houve no Brasil apenas a dominação dos senhores sobre os escravos, houve também diferentes formas 

de resistência dos escravos. Algumas vezes se revoltaram contra seus senhores. Outras vezes fugiram e forma-
ram o que conhecemos hoje como quilombos. Porém, foi sua resistência cultural que permitiu que tradições 
religiosas, alimentares e linguísticas, por exemplo, sobrevivessem ao processo de coisifi cação que sofreram. A 
capoeira e a associação de orixás a santos católicos são exemplos de sua sagacidade e resistência. Explore neste 
item o signifi cado da resistência para fazer frente à opressão sofrida e obter a liberdade.  
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LER CANÇÃO

A atividade tem como objetivo estudar a capoeira como uma das formas 
de resistência à escravidão no passado e também explicitar o seu vínculo 
com o presente. Espera-se que o estudante identifique que a capoeira, assim 
como outras expressões culturais, pode ser uma forma de resistir à domina-
ção. Assim esse aprendizado é importante para que se possa reconhecer os 
elementos da cultura africana que permeiam a brasileira e valorizá-los como 
forma de resistência histórica.

A habilidade EM13CHS104 é abordada nesta atividade por meio do estudo 
da capoeira como um vestígio da cultura afro-brasileira de resistência à escra-
vidão. A habilidade EM13CHS205 relaciona-se com o signifi cado cultural que 
a capoeira assume no contexto atual considerando as formas de resistência. 

 Roteiro de trabalho

1. Que elementos da canção fazem referência ao período da escravização 
de africanos no Brasil?
Trechos que remetem à escravidão e podem ser citados são: “senzala”, “negro como um animal”, “no tronco amarrado”, “negro apa-
nhava”, entre outros.

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas e 
de processos e eventos históricos, geo-
gráficos, políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).
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E N E
Nos mais de trezentos anos de existência da escravidão africana na América, e nos anos de escravidão indíge-

na, as populações escravizadas mostraram diferentes formas de resistência. Resistir, entretanto,  nesse contexto, 
não significa  suportar, mas  sim  lutar contra a dominação imposta,  buscando a liberdade – algo que ocorreu 
de diversas maneiras.  Os cativos lutavam realizando levantes, assaltando  a residência dos senhores ou mesmo, 
em casos mais extremos, os envenenando ou cometendo suicídio,  uma saída pessoal  radical para  a situação de  
insuportável opressão . 

 Inúmeros são os registros de conflitos com a participação de escravizados. Uma 
das mais importantes insurreições armadas foi a Revolta dos Malês, ocorrida em 
Salvador, na Bahia, em 1835. O levante foi planejado por africanos islâmicos contra o 
cativeiro e a imposição de adotarem a religião católica e a cultura europeia.

Além das revoltas, outra forma de resistência consistia em preservar o vínculo com a 
cultura original, ou seja, conservar a identificação com a comunidade africana de origem. 
Muitas vezes proibidos, os cultos religiosos africanos (de diferentes grupos étnicos) mistu-
raram-se aos católicos. Para escapar à proibição e reforçar os vínculos com a comunidade 
original, santos católicos foram identificados com as entidades religiosas do candomblé. 
Assim, ao cultuar Santa Bárbara, por exemplo, os escravizados veneravam, na verdade, Iansã, divindade (ou orixá) dos ven-
tos e das tempestades. Também a capoeira e os ritmos africanos faziam parte dessa tentativa de preservar a identidade , 

E
A escravidão não esteve presente apenas no Brasil; formas de preconceito racial em outros países contam  uma 

longa história de persistência da sociedade escravista. Vamos agora buscar referências sobre outros países da 
América  por meio de um trabalho de pesquisa bibliográfica. Nesse tipo de pesquisa, o objetivo consiste em buscar 
autores que estudaram  determinado tema porque temos curiosidade a respeito dele, porque queremos  adquirir 
conhecimentos sobre  ele ou aprofundá-los. Com base  na leitura do que esses autores escreveram,  você também 
vai formar uma opinião sobre o tema  e construir sua própria visão crítica . Para isso, siga o Roteiro de trabalho.

1.  Em primeiro lugar, você vai escolher  um país da América, que não seja o Brasil, onde  houve a prática da escravi-
dão .  Você pode  começar essa parte da pesquisa recorrendo a sites de busca na internet . Mas cuidado: sempre 
pesquise em mais de uma fonte, pois  alguns sites são pouco confi áveis no que se refere à qualidade e veracidade 
 das informações. Dê preferência a sites de instituições de pesquisa,  universidades ou  especialistas no tema. 

2. Depois de escolhido o país,  é preciso conhecer o pensamento de autores que estudaram o tema. Não basta, 
por exemplo,  buscar um site para obter mais informações sobre como a escravidão ocorreu ali, pois  o ob-
jetivo é descobrir quem estudou  o assunto e  publicou artigos e livros sobre  ele. É possível utilizar a internet 
para encontrar  esses autores , cujos artigos  ou livros  podem estar disponíveis para consulta  on-line. Existem 
sites  especializados em artigos científi cos; um deles é scielo.org.  Encontre pelo menos dois autores que 
estudaram o tema  proposto na pesquisa.

3. Selecionados  os artigos ou livros  desses dois (ou mais) autores, faça uma leitura do trabalho  deles pro-
curando identifi car:

a. O processo histórico de implantação, desenvolvimento e abolição da escravatura naquele país.

b. A posição dos autores sobre o tema: refl exão,  conclusões e  pontos de vista que eles explicitam sobre a 
escravidão  nesse país.

c. Comparando os autores lidos, você encontrou informações contraditórias? Os autores têm posições di-
ferentes sobre o tema? Quais ?

4.  Feito esse trabalho de leitura e pesquisa, redija agora um texto que explique o processo histórico de desenvol-
vimento da escravidão  no país escolhido,  incluindo trechos dos textos lidos que comprovem suas afi rmações. 
 Escreva também  sobre a comparação  feita entre os pensamentos dos autores pesquisados, indicando possíveis 
diferenças de ponto de vista acerca do mesmo tema. Não se esqueça de citar as referências bibliográfi cas ao 
fi nal da sua pesquisa. 
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BILIDADE

BNCC
EM13CHS101
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BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

Malê: 
Termo usado no Brasil do 
séc. XIX para designar negro 
africano muçulmano que, 
na maioria das vezes, sabia 
ler e escrever, superando a 
instrução de seus senhores.  

Habilidade (EM13CHS104) 
Analisar objetos e vestígios da cul-
tura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que caracterizam 
a identidade e a diversidade cultural 
de diferentes sociedades inseridas no 
tempo e no espaço.

Habilidade (EM13CHS205) 
Analisar a produção de diferentes 
territorialidades em suas dimensões 
culturais, econômicas, ambientais, po-
líticas e sociais, no Brasil e no mundo 
contemporâneo, com destaque para 
as culturas juvenis. 
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2. Que relações o autor estabelece entre o passado escravista e o presente?
O autor estabelece uma relação entre um passado de escravidão e sofrimento, como um pesadelo, e um presente de liberdade, mas que 
ainda é de luta.

3. Qual é o sentido de resistência presente na canção? Como ele se relaciona à capoeira?
A canção afirma que Zumbi deixou uma lição a todos: continuar a lutar pela liberdade do negro e contra o racismo. Além disso, mostra que 
essa luta deve ser feita por meio da cultura, uma vez que não foi a Princesa Isabel que trouxe ao negro a liberdade, mas sim a resistência 
e a luta do negro contra a escravidão.
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RELEITURA

Propõe-se a análise da canção “Todo camburão tem um pouco de navio 
negreiro”, de Marcelo Yuka, que discute o preconceito racial no Brasil atual. É 
importante que o estudante faça as relações possíveis entre esse preconceito e a 
história da escravidão brasileira, durante a qual ele foi construído e criou raízes.

Esta atividade trabalhará a habilidade EM13CHS101 pela análise de uma fonte 
musical para estudar o processo histórico que possibilitou a existência do racismo 
no Brasil. A habilidade EM13CHS401 relaciona-se com a atividade por analisar 
as relações sociais no Brasil com foco no racismo e na maneira como os grupos 
sociais são vistos no país.

Roteiro de trabalho

1. Que análise podemos fazer dessa canção, considerando a história da es-
cravidão no Brasil?
A abolição tardia da escravatura, em 1888, não acabou com a exclusão dos negros na so-
ciedade brasileira. A canção mostra que os negros integram hoje, em sua maioria, as classes 
menos favorecidas. Além disso, eles sofrem mais preconceito e estão mais sujeitos às injusti-
ças sociais que os brancos. 

2. Você concorda com as ideias presentes na letra dessa canção? Justifi que.
Resposta pessoal. Os estudantes podem selecionar trechos que exemplifiquem seu cotidiano 
ou situações que tenham de alguma forma presenciado para embasar a resposta. 

3. Que relação pode ser feita entre essa letra e o Brasil atual? Explique.
A comparação do camburão ao navio negreiro procede porque os negros são abordados pela 
polícia com mais frequência que o restante da população. Isso porque, em geral, são consi-
derados discriminados de antemão por causa da cor de sua pele. Porém, como mostra a letra 
da música, os próprios policiais também costumam vir de camadas sociais desfavorecidas, ou 
seja, de onde há uma proporção maior de população negra.

Depois de ouvir a música e discutir com os estudantes as questões propostas, 
eles podem ser instigados a citarem outras canções que abordem o assunto, para 
ouvir e interpretar com a turma em uma sessão musical.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
O livro de Jaime Pinsky, A escravidão no Brasil, aborda temas como o comércio de escravos, a vida cotidiana na 

sociedade escravista, as formas de opressão e resistência à escravidão. 
O fi lme Amistad pode ser visto pela turma para discutir o comércio de escravos a partir de uma viagem em um 

navio tumbeiro, assim como o Quilombo pode exemplifi car a resistência negra.
O fi lme Besouro pode ser proposto como pesquisa interdisciplinar com a disciplina de Educação Física, para 

que os estudantes conheçam a história do capoeirista e sua signifi cação na luta contra o racismo, mas, ao mesmo 
tempo, possam refl etir sobre a capoeira corporalmente por meio da prática.

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS401) 
Identificar e analisar as relações en-
tre sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas distintas 
diante das transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo 
do tempo, em diferentes espaços (ur-
banos e rurais) e contextos. 
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Inúmeras canções tratam das heranças da escravidão no Brasil atual. Na internet, pesquise a letra da canção 

“Todo camburão tem um pouco de navio negreiro”, de autoria de Marcelo Yuka e interpretação da banda O Ra-
ppa. Ouça a canção e, depois, faça uma leitura dela. Em seguida, responda às questões propostas no Roteiro de 
trabalho.
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BNCC
EM13CHS101
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BILIDADE

BNCC
EM13CHS401

 Grupo O Rappa se apresentando em São Paulo, 2009. 

E N E
RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
Trata de temas da atualidade como racismo, branquitude e violência racial. A autora mostra 
caminhos para refletir sobre o racismo estrutural arraigado em nossa sociedade. 

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo de uma história única. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2019. 
Adaptação da primeira palestra proferida pela nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie em TED 
Talks, em 2009. Nela, a autora discorre sobre o preconceito racial que se constitui nas socie-
dades quando não se pode conviver com a diversidade nem compreendê-la.
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1. Que análise podemos fazer dessa canção, considerando a história da escravidão no Brasil?

2. Você concorda com as ideias presentes na letra dessa canção? Justifique.

3. Que relação pode ser feita entre essa letra e o Brasil atual? Explique.
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ENEM
1. O fenômeno da escravidão, ou seja, da imposição do trabalho compulsório a um indivíduo ou a uma coleti-

vidade, por parte de outro indivíduo ou coletividade, é algo muito antigo e, nesses termos, acompanhou a 
história da Antiguidade até o século XIX. Todavia, percebe-se que tanto o status quanto o tratamento dos es-
cravos variou muito da Antiguidade greco-romana até o século XIX em questões ligadas à divisão do trabalho. 

As variações mencionadas dizem respeito 

a. ao caráter étnico da escravidão antiga, pois certas etnias eram escravizadas em virtude de preconcei-
tos sociais.

b. à especialização do trabalho escravo na Antiguidade, pois certos ofícios de prestígio eram frequentemen-
te realizados por escravos.

c. ao uso dos escravos para a atividade exportadora, tanto na Antiguidade como no mundo moderno, pois 
o caráter étnico determinou a diversidade de tratamento.

d. à absoluta desqualificação dos escravos para trabalhos mais sofisticados e à violência em seu tratamento, 
independentemente das questões étnicas.

e. ao aspecto étnico presente em todas as formas de escravidão, pois o escravo era, na Antiguidade greco-
-romana, como no mundo moderno, considerado uma raça inferior.

2. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não 
deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como o foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma 
revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no Parlamento e não em 
fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade.

NABUCO, J. O abolicionismo [1883]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000 (adaptado).

No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no 
Brasil, no qual

a. copiava o modelo haitiano de emancipação negra.

b. incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais.

c. optava pela via legalista de libertação.

d. priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores.

e. antecipava a libertação paternalista dos cativos.

3. TEXTO I

Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia 
conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 
não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade 
constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras.

ALBUQUERQUE, W. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 (adaptado).

TEXTO II
Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. 
Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito 
facilmente dos libertos e os pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa 
de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte.

CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte.  
São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado).

Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que complementa os argumentos 
apresentados no Texto II é o(a)

a. variedade das estratégias de resistência dos cativos. 

b. controle jurídico exercido pelos proprietários.

c. inovação social representada pela lei.

d. ineficácia prática da libertação.

e. significado político da abolição.

Referências bibliográficas complementares
D’SALETE, Marcelo. Angola Janga: uma história de Palmares. São Paulo: Veneta, 2017.
Nesta HQ, um dos maiores quadrinistas brasileiros narra a história do Quilombo dos Palmares pelos olhos 

dos principais guerreiros da causa abolicionista. 

PEPETELA. Mayombe. São Paulo: Leya, 2013.
Neste romance angolano, que narra a guerra de independência, Pepetela dá voz aos guerrilheiros do 

Mayombe, em vez de ao colonizador branco português, como forma de resistência ao passado escravocrata.
12 ANOS de escravidão. Direção de Steve McQueen. Estados Unidos, 2013. (134 min)
Este drama histórico ganhou diversos prêmios cinematográfi cos, entre eles o Oscar de melhor fi lme. O 

fi lme narra a história de um homem negro livre nos Estados Unidos escravocrata, capturado e transformado 
em escravo por 12 anos. 
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O capítulo trata das populações tradicionais 
existentes no Brasil e suas reivindicações por reco-
nhecimento e proteção de seus territórios. Ele se 
concentra nos povos indígenas e quilombolas, em 
sua mobilização social pelos direitos territoriais e 
nas iniciativas legais do Estado brasileiro em fazer 
respeitá-los, notadamente a partir da Constituição 
Federal de 1988. O texto de abertura chama a aten-
ção para um dado: territórios e fronteiras não são 
instituições fi xas. Pelo contrário: são cada vez mais 
objetos de constantes disputas. Se o Brasil tem hoje 
limites territoriais estabilizados com os países vizi-
nhos, no seu interior a situação é bastante diferente; 
os limites de terras privadas, públicas e as ocupadas 
por populações tradicionais não estão bem traçados 
e são motivo para inúmeras disputas violentas pela 

posse do espaço, que se agravam à medida que avançam as frentes de expansão 
econômica, com empreendimentos de produção agrícola, pecuária, mineradora, 
fora os grandes projetos de infraestrutura coordenados pelo Estado.

As diferentes seções propostas no capítulo permitem um melhor entendimen-
to da formação histórica do problema de acesso à terra e proteção do território 
no Brasil, além de suas repercussões atuais – graves, porque implicam ameaças, 
agressões, expulsões, tentativas de assassinato, assassinatos, entre outras – sobre 
populações que vivem em áreas rurais e fl orestais, nos diferentes biomas. Assim, 
em relação aos povos indígenas, vemos como a colonização promoveu inicialmente 
um confi sco de seus territórios passando-os para o domínio da Coroa. Com isso, 
diversos povos foram forçados a se deslocarem para o interior, fugindo das fren-
tes de expansão, o que privou diversas etnias do reconhecimento sobre a posse 
legítima de suas terras. Isso quando não perderam suas terras pela destruição das 
aldeias, pelas mortes de parentes, pela exposição a sucessivas epidemias defl agra-
das pelo contato com os brancos, pelas guerras contra os colonizadores e pelas 
inúmeras tentativas de assimilação, notadamente pelo trabalho dos missionários 
de conversão dos indígenas para a fé cristã. 

Em relação aos quilombolas, a escravidão, que trouxe forçadamente diversos 
negros africanos para serem escravizados nas Américas, impediu-os de acessar a 
terra, seja porque estavam submetidos à exploração do trabalho na lavoura, nos 
pastos e nas minas, seja porque no pós-abolição, diferentemente do que aconteceu 
em outros países capitalistas, como nos Estados Unidos, não foi realizada refor-
ma agrária no Brasil. Como o único meio legal de acesso à terra era a aquisição 
onerosa (compra), isso na prática impossibilitou a maior parte dos negros libertos 
de se tornar proprietária. Entretanto, durante todo o período da escravidão, da 
colônia ao império, houve ações de resistência a esse quadro, dentre as quais a 
fundação de comunidades de refúgio para escravizados que fugiam das fazendas, 
dando início à formação de “mocambos”, depois chamados de “quilombos”. 

TERRITÓRIOS 
TRADICIONAIS: 
INDÍGENAS E 
QUILOMBOLAS
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Sônia Guajajara e lideranças indígenas em ritual de dança de protesto contra medidas do governo Bolsonaro. Brasília, DF, 2019. 

 Menino espera para dançar como touro durante uma cerimônia tradicional de Bumba Meu Boi que marca o Dia Nacional da 
Consciência Negra no Brasil, na comunidade quilombola Imbiral. Maranhão, novembro de 2020.
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Neste capítulo, vamos conhecer a história de  luta de povos indígenas 
e quilombolas  pelo direito à vida e  a seu território, bem como compreen-
der  por que esse tema é fundamental para a construção da cidadania no 
Brasil. Para começar, você vai ler um texto  do escritor Itamar Vieira Junior.   

 E
VA S
EST AR

Ao observar as fotos de abertura deste 
capítulo e suas legendas, que aspectos 
da  vida cultural e política você consegue 

identificar? São imagens de povos indígenas e qui-
lombolas  em atividades cotidianas, em celebrações 
e  nos momentos de luta por seus direitos. 

Historicamente, são recentes as delimitações 
das fronteiras entre Estados nacionais e há ter-
ritórios que ainda hoje são disputados por na-
ções. Mas, além desses conflitos, há países que 
tensionam a disputa por territórios dentro de 
sua própria fronteira, avançando sobre áreas de 
ocupação de povos e comunidades tradicionais. 
Esse é o caso do Brasil. Por aqui, indígenas, qui-
lombolas e outros povos tradicionais têm se mo-

bilizado há décadas para defender seus direitos 
territoriais.

O reconhecimento  de terras indígenas e qui-
lombolas, definido pela Constituição de 1988, 
estabelece que os povos originários e os descen-
dentes das populações escravizadas têm  direito  à 
preservação de  seu modo de vida tradicional. Para 
estes, o território onde vivem é parte essencial de 
sua cultura e  memória, por isso integra um ele-
mento fundamental  de seu direito  à vida. Como 
garantir esse direito? Como reconhecer que no 
território brasileiro convivem diferentes modos de 
vida humana e  que todos devem ser protegidos? 
Quais interesses econômicos e forças políticas es-
tão envolvidos na delimitação desses territórios?

 Amanhecer do primeiro dia do  Acampamento Terra Livre , em 2019, evento anualmente organizado  em Brasília por povos 
indígenas durante o mês de abril, como forma de mobilização a favor da demarcação de terras e da garantia dos direitos dos 
povos tradicionais. 

  Agrovila Pepital, comunidade quilombola em Alcântara (MA), 2019. 
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No pós-abolição, com a República, camponeses negros continuaram fundando 
comunidades baseadas no uso comum da terra, com uma organização social 
dotada de modos de vida e conhecimento particulares, distintos da sociedade 
oficial. Com isso, apesar de existirem de fato, essas comunidades não tinham 
reconhecimento legal, jurídico. 

A Constituição Federal de 1988 é um ponto de virada nesse sentido. Em rela-
ção aos povos indígenas, rompe com a perspectiva da tutela e da assimilação e 
reconhece os direitos originários dos povos nativos sobre as terras que ocupam, 
concedendo-lhes o usufruto permanente do solo e obrigando a União a demarcar 
e homologar suas terras. Em relação às comunidades remanescentes de quilombo, 
que datam tanto da época da escravidão quanto do pós-abolição, determinou que 
o Estado deveria titular as áreas quilombolas, reconhecendo-lhes a propriedade 
definitiva. Junto a isso veio o reconhecimento que essas populações são dotadas 
de organização social pautada em modos de vida distintos da sociedade moderna 
dominante, com a necessária promoção e proteção de seus patrimônios culturais, 
o que foi aperfeiçoado e expandido ao longo do tempo com a criação de outros 
instrumentos legais, tais como a Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e o Decreto Presidencial 6 040/2007, que analisaremos no capítulo. 
Assim, por meio de uma crescente mobilização social em permanente interação 
com organismos do Estado para a defesa de seus direitos, as populações tradi-
cionais passaram a reivindicar maior proteção a seus territórios. 

Espera-se que ao longo do capítulo os estudantes percebam que terra e ter-
ritório têm, para os povos tradicionais, significados distintos do senso comum. 
Terra não é um espaço genérico, lugar de trabalho e produção apenas; é o lugar 
onde se desenvolve a vida física e cultural, para usar os termos do artigo 231 da 
Constituição Federal, e constitui um pré-requisito fundamental na manutenção 
dos modos de fazer, criar e viver dos povos tradicionais – razão pela qual eles 
privilegiam o termo “território”, preenchido desses significados mais concretos. 
Povo e território são, portanto, polos de uma relação intrínseca. Contudo, apesar 
de todos os dispositivos legais criados para a regularização fundiária de territórios 
tradicionais, seguem as disputas por sua demarcação que movem forças políticas e 
interesses econômicos. As ameaças e violações aos direitos dos povos tradicionais 
continuam, mesmo após as terras terem sido demarcadas. 

A seção Releitura, ao final do capítulo, mostrará que a luta pelo território 
tende a ser permanente. As terras indígenas, por exemplo, mesmo após a demar-
cação homologada, sofrem invasões de madeireiros, fazendeiros, garimpeiros e 
outros agentes interessados na expansão da fronteira de produção de mercadorias. 
Espera-se que os estudantes percebam que a proteção a territórios tradicionais 
interessa a muito mais gente, para além das populações que ali vivem, porque o 
respeito a seus direitos está associado à conservação ambiental, à biodiversidade e 
à proteção de conhecimentos tradicionais que também podem beneficiar a ciência 
ocidental, no que concerne à identificação de mudanças climáticas, à diversidade 
genética de espécies vegetais para cultivo, entre outros.

Por meio de uma roda de conversa, pode-se introduzir os temas acima pedindo 
aos estudantes para identificarem nas fotos da abertura elementos que apontem 
traços específicos da cultura das pessoas ali retratadas. A primeira foto traz um 
menino com o traje da cerimônia do boi-bumbá, reconhecida oficialmente como 
patrimônio cultural imaterial. Sugere-se fomentar reflexões sobre como determi-
nadas práticas, como essa dança, são mais ou menos particulares de comunidades 
específicas. É interessante questionar nesse momento: quantas manifestações 
culturais podemos encontrar pelo país? Elas não estariam também associadas a 
determinadas populações? A quarta fotografia foi tirada durante a realização do 
Acampamento Terra Livre, em Brasília (DF), promovido por movimentos e associa-
ções indígenas de todo país, a cada ano, no mês de abril, quando se comemora o 
Dia do Índio. Ela indica que a mobilização indígena em torno da demarcação de 
terras continua, o que, por sua vez, aponta para a permanência de um problema de 
regularização fundiária não resolvido. A segunda fotografia mostra duas lideranças 
dessa mobilização, Célia Xakriabá e Sônia Guajajara, à beira do rio Xingu, que teve 
seu curso alterado perto da foz pela criação da barragem e hidrelétrica de Belo 
Monte. A barragem impactou populações indígenas locais, inclusive com perda de 
território, o que demonstra a continuidade de ameaças a seus direitos territoriais.
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Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional 

e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos 
e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando 
diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão 
das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

3.  Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza 
(produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à pro-
posição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinha-
das ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade.

As competências 1 e 6 serão trabalhadas em diferentes momentos deste capítulo de forma combinada. 
Já na seção Narrativas adentra-se no problema de acesso à terra para determinadas comunidades rurais, 
como a de camponeses negros, após a abolição. Pretende-se, com isso, iniciar o estudo dos processos de 
ocupação de terra por populações tradicionais ao longo de diferentes períodos da história do Brasil, da colônia 
à república. Isso implica analisar um amplo processo político, econômico, social e cultural, que se desenvolve 
até os dias de hoje, com base em argumentos de natureza científica, por meio de evidências históricas e 
antropológicas. Assim, pretende-se estudar o arcabouço jurídico nacional quanto à matéria, objetivo da 
proposta na primeira e na terceira seção Pesquisa deste capítulo. O estudo visa uma reflexão que prepare 
os estudantes à formulação de um ponto de vista crítico quanto à fundamentação dos direitos territoriais 
de povos tradicionais. Busca-se igualmente, por meio da reflexão sobre o tratamento jurídico dado pelo 
Estado brasileiro a essas populações, participar do debate público e avaliar o alcance das leis de proteção 
de seus direitos, sobretudo por causa das permanentes disputas, muitas vezes violentas, pelos territórios de 
populações tradicionais no interior do país. Seções como Uma dívida histórica e Diferentes formas de 
demarcação permitirão analisar etapas da formação de territórios e fronteiras internas, que visam proteger 
os direitos das populações tradicionais, o que leva a trabalhar a competência 2. Por fim, a atividade de 
leitura e discussão de uma reportagem e do trecho de um livro (nas seções Ler reportagem e Releitura), 
que abordam os modos de vida tradicionais e a conservação da biodiversidade, permitirá a análise e avalia-
ções críticas das relações que diferentes povos mantêm com a natureza e seus impactos socioambientais, 
conteúdo que contempla a competência 3.
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 NARRATIVAS
Nesta seção é proposto um trecho do romance Torto arado, de Itamar Vieira Junior, ambientado numa fazenda 

do sul do Bahia, área de expansão da fronteira agrícola, com o cacau, e da pecuária de gado de corte, na primeira 

Temas contemporâneos transversais (TCT):

• Diversidade cultural

• Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas 
e culturais brasileiras

• Educação em Direitos Humanos

Páginas 108 e 109

Objetivos do capítulo: 
1.  Conhecer e compreender a história das populações tradicionais no Brasil, seus modos de vida e direitos consti-

tucionais.

2.  Refletir sobre a singularidade da relação que povos tradicionais estabelecem com seus territórios.

3.  Identificar ameaças ao cumprimento dos direitos territoriais e culturais dessas populações, refletindo de forma 
crítica sobre mecanismos para sua proteção.
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Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS103) 

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).
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B N C C
metade do século XX. O romance trata da história de uma comunidade de cam-
poneses negros que trabalham como “moradores”, termo utilizado em áreas rurais 
do Nordeste para se referir a trabalhadores que participam das relações de “mora-
da”, nas quais se obtém o direito de estabelecer casa, roça e criação pequena em 
uma fazenda, oferecendo em troca a força de trabalho para o fazendeiro. Houve 
muito debate entre sociólogos e antropólogos para saber se esse tipo de relação 
poderia ser caracterizado como servidão. De todo modo, elas denotam a relação 
de dependência dos “moradores” em relação aos proprietários fazendeiros, o 
que em termos locais se denomina “sujeição”, e não raras vezes “cativeiro”, para 
designar a autonomia limitada dos trabalhadores “moradores”, que, se abandonam 
a fazenda, não têm meios de adquirir terra por meio de compra, abrindo-se a eles 
duas alternativas: a de se tornarem posseiros em terras mais afastadas – no sertão, 
geralmente – ou passarem a ser “moradores” em outra fazenda, e sujeitarem-se 
à aceitação ou recusa de outro fazendeiro. Isso se deve a uma razão estrutural: 
a falta de uma reforma agrária, ou seja, redistribuição de terras que fazem parte 
do patrimônio fundiário público para os pequenos agricultores.

No caso dos camponeses negros, a situação era ainda mais grave, porque, 
na condição de ex-escravizados, estavam completamente impedidos de adquirir 
por meio da compra terras para moradia e cultivo, já que a compra era o único 
meio previsto de acesso legal à terra no período imediatamente após a abolição. 
Os personagens principais do romance são, assim, esses trabalhadores negros, 
transformados em “moradores”, cujo cotidiano de trabalho fi camos conhecendo 
ao longo da narração. Eles mantêm entre si ampla rede de parentesco e relações 
de vizinhança, o que dá um sentido de comunidade a esse coletivo, reforçado 
pela prática religiosa comum do jarê, transmitida de geração em geração. Ve-
mos na verdade que esses “moradores” negros compartilham mitos e narrações 
históricas comuns sobre a formação do grupo, sua relação com a terra, o que 
os aproxima do conceito de comunidade tradicional, mas estão impedidos de 
viver plenamente suas regras e seus valores, porque encontram-se destituídos da 
propriedade da terra e submetidos à exploração do trabalho. Ao longo da trama, 
alguns personagens refl etem sobre a dominação a que estão sujeitos, buscam 
mudá-la, mas sofrem consequências, que vão de ameaças a agressões e mortes. 
Com isso, nota-se que a história está marcada por um realismo, o qual pode-se 
observar atualmente em muitas estatísticas de confl itos no campo no Brasil.

A seção trabalha com diferentes linguagens, especialmente a de um tex-
to literário combinado a duas imagens, o que leva à aplicação da habilidade 
EM13CHS101, para discutir o problema da falta de acesso à terra para as po-
pulações rurais brasileiras, como os camponeses negros após a abolição, e, em 
decorrência disso, o regime de exploração do trabalho a que foram submetidos, mesmo livres, o que ao mesmo 
tempo os impedia de desenvolver seu modo de vida comunitário pautado em normas e valores culturais específi cos. 
Ao fazerem isso, respondendo às perguntas do roteiro de trabalho proposto para a análise do texto, os estudantes 
poderão elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos em torno do tema, trabalhando, dessa 
forma, a habilidade EM13CHS103.
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 Roteiro de trabalho
1. Diante dos trechos lidos acima e do que você acompanhou no decorrer dos outros capítulos deste livro, 

quais foram os povos expropriados de suas terras durante a colonização do Brasil?
Espera-se que, com a leitura dos capítulos anteriores e do trecho do livro Torto arado destacado na seção Narrativas, o estudante 
perceba que duas grandes categorias de populações tiveram suas terras expropriadas: (1) as populações nativas do Brasil, chamadas de 
“índios” pelos europeus, que perderam a posse da terra pela ação de força colonizadora por meio da qual a posse passou a ser da Coroa 
portuguesa; e (2) as populações negras, sequestradas do continente africano para serem escravizadas na América, que eram expropriadas 
de suas terras na África e impedidas de ter acesso à terra no Brasil.

2. Segundo o texto, como os brancos se tornaram “donos da terra” e por que os fazendeiros passaram a 
chamar os escravizados de “moradores” e “trabalhadores”?

Os brancos viraram “donos” pela concessão de terras estabelecida pela Coroa portuguesa por meio da lei das sesmarias, que destinava 
a particulares o direito de exploração de uma fração do território, para produzir, pagar impostos, auferir renda, com possibilidade de 
transmitir a concessão para os herdeiros. É o caso da família Peixoto do romance Torto arado. Já os escravos passaram a ser chamados de 
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NARRATIVAS
Nascido em Salvador, Itamar Vieira Junior é doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da 

Bahia, geógrafo atuante no Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas do Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra) e, agora, também um internacionalmente premiado escritor brasileiro. Seu romance 
de estreia, intitulado Torto arado, narra a história de duas irmãs que moram em uma fazenda no interior do Brasil, 
onde a relação entre a terra e as tradições negras constitui a própria identidade dos sujeitos. Abaixo, você lerá 
alguns trechos dessa obra, que, em 2018, foi ganhadora do prêmio Leya em Portugal. Após a leitura, pondere e 
dialogue com os colegas sobre as questões propostas no Roteiro de trabalho. 

Torto arado (trechos selecionados)
Itamar Vieira Junior 

Sabíamos que a fazenda existia, pelo menos, desde a chegada de Damião, o pioneiro dos trabalhadores, durante a 
seca de 1932. A família Peixoto havia herdado terras das sesmarias. Essas coisas nem Deus sabe explicar como acon-
teceram, mas Severo diz de uma forma que o povo fica atento, indo de casa em casa, da escola aos caminhos para 
a roça. Depois o povo fica se perguntando, conversando entre si, e vão recuperando as histórias das famílias antes 
da chegada. Eu tentava me concentrar depois, para aprender sobre o que Severo contava. Que chegou um branco 
colonizador e recebeu a dádiva do reino. Chegou outro homem branco com nome e sobrenome e foram dividindo 
tudo entre eles. Os índios foram sendo afastados, mortos, ou obrigados a trabalhar para esses donos da terra. Depois 
chegaram os negros, de muito longe, para trabalhar no lugar dos índios. Nosso povo, que não sabia o caminho de 
volta para sua terra, foi ficando. 

[...]
Meu povo seguiu rumando de um canto para outro, procurando trabalho. Procurando terra e morada. Um lugar 

onde pudesse plantar e colher. Onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escra-
vos, por causa da lei, mas precisavam deles. Então, foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e 
moradores. Não poderiam arriscar fingindo que nada mudou porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram 
a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de 
terra em terra procurando onde morar, como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como 
eram bons, por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora. A batata-doce do café 
da manhã. “Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque 
saco vazio não fica em pé. Então, vocês trabalham nas minhas roças e, com o tempo que sobrar, cuidam do que é 

  Menina corre em direção à sua casa, em uma comunidade quilombola perto de Poções, na Bahia, em 2019.
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“moradores” ou “trabalhadores” no período pós-abolição. Como a abolição não garantiu o 
acesso à terra (reforma agrária) aos antigos escravizados, muitos tiveram que “pedir morada” 
nas fazendas dos antigos senhores, fornecendo sua força de trabalho em troca de moradia 
e da possibilidade de fazer o cultivo de uma roça para si e sua família. Essa relação de troca 
(moradia por trabalho) era chamada de relação de morada e aqueles que não tinham a pro-
priedade da terra, moradores.

3. Na visão do personagem que narra a passagem acima, o que aconteceu 
com os descendentes de escravizados ao fi m da escravidão? O que era 
preciso fazer para sobreviver?

Ao fim da escravidão, não foi garantido o direito de acesso à terra para os antigos escra-
vizados. Alguns foram à busca de terras livres (não reivindicadas por algum fazendeiro) e 
tornaram-se posseiros, até serem expulsos pela criação de uma fazenda no local, ou a ela 
integrados, com a ocorrência de muitos conflitos por essa razão. Outros para poder ter uma 
casa e cultivar uma roça, estabeleceram “morada” em uma fazenda com proprietário. Nesses 
casos os trabalhadores tinham de dedicar tempo de trabalho nas plantações do fazendeiro em 
troca da possibilidade de manter casa e cultivo próprios.

4. Que direito está sendo reivindicado na luta empreendida pelos povos descritos na narrativa? Por quê?

Direito à terra. Alguns quilombos foram formados durante a escravidão por negros que fugiam das propriedades onde eram escravizados, 
outros foram constituídos no período pós-abolição, a partir da ocupação de terras devolutas por camponeses negros que estabeleciam 
relações comunitárias fortes. Mas, em todos esses casos, a lei reconhecia, no máximo, apenas a posse; da propriedade eles estavam 
excluídos porque, por lei, a terra só podia ser adquirida por meio da compra. 
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  DIREITO À TERRA, DIREITO À VIDA
O título da seção já destaca a associação de termos, terra-vida, que é central 

para os temas desenvolvidos no capítulo: a relação de interdependência entre 
povo e território para as populações tradicionais; o impedimento dessas popula-
ções de reproduzirem suas formas de vida, quando expropriadas de suas terras. 
De início, comenta-se o caso das populações indígenas e para isso é proposta a 
visualização do vídeo do discurso de Ailton Krenak durante uma sessão da As-
sembleia Nacional Constituinte em 1987, cujo trecho é transcrito e reproduzido 
parcialmente no Livro do Estudante. À época, Ailton Krenak era a liderança da 
UNI, União das Nações Indígenas, criada em 1980 contra a política de emanci-
pação dos índios pela via assimilatória, que funcionava como justifi cativa de lhes 
privar da proteção de suas terras tradicionais. A UNI, junto a outras organizações 
e outros movimentos de defesa dos direitos indígenas, pôde participar dos deba-
tes da Constituinte trazendo propostas de emendas populares. O povo Krenak, 
presente em São Paulo e em Minas Gerais, estava ameaçado de desaparecer nos 
anos 1980, mas conseguiram chegar à virada do século protegendo suas aldeias. 
A maior delas está no médio rio Doce, onde atualmente reside Ailton Krenak, e 
foi afetada pelo crime ambiental do rompimento da barragem de rejeitos minerais em Mariana (MG), que lançou 
lama de metais pesados em todo o curso do rio. Krenak continuou participando de outras articulações como a da 
Aliança dos Povos da Floresta, criada em 1990, visando unir em uma só mobilização, não só indígenas da Amazônia, 
mas outras populações tradicionais, como seringueiros, castanheiros e ribeirinhos. Ailton Krenak tornou-se um dos 
mais destacados intelectuais indígenas sobre a questão socioambiental no Brasil.

Sugere-se, tanto na visualização do vídeo como na leitura do trecho do seu discurso, atentar para o que o locutor 
decide enfatizar: as agressões contra os povos indígenas. Há uma reiteração do fato, em diferentes formulações, o 
que dá a forma de denúncia ao seu discurso, cujo efeito interpelador é completado pelo gesto de se pintar de preto, 
com tinta de jenipapo, o que pode ser lido como luto. Pode-se inferir muitas interpretações de sua fala, uma é a 
de que o Estado brasileiro estaria em guerra contra os indígenas, tratando-os como inimigos, quando não haveria 
razões para tal tratamento. A persistência de ataques contra os indígenas desde o período colonial até a República 
é um dos temas do documentário Guerras do Brasil.doc sugerido no boxe Ler, assistir, navegar do capítulo.

  A CONSTITUIÇÃO CIDADÃ DE 1988
Antropólogo do Museu Nacional, João Pacheco de Oliveira (2016) destaca que a novidade da Constituição 

Federal de 1988 no tratamento legal dado aos povos indígenas reside no fi m do paradigma assimilacionista. En-
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  IREIT   TERRA, IREIT   VI A
Foi em 4 de setembro de 1987, durante a Assem-

bleia que discutia os rumos da nova Constituição da 
República, que o jovem líder indígena Ailton Krenak 
subiu à tribuna para protagonizar um momento mar-
cante na história de resistência dos povos originários 
do território brasileiro. Usando terno branco, ele tin-
giu o rosto de preto, um gesto que simbolizava o luto 
pelos indígenas exterminados desde o início da colo-
nização. Foi assim que ele defendeu, no plenário, a ga-
rantia de direitos aos povos tradicionais na redação da 
nova Constituição nacional. 

Assista ao vídeo (veja o link na legenda da imagem 
ao lado) e leia a transcrição do potente discurso entoado 
pelo representante indígena na Assembleia Constituinte:

Discurso na Assembleia Constituinte 
em 4 de setembro de 1987
Ailton Krenak

[...] nesse processo de lutas de interesses, que 
tem se manifestado extremamente aéticos, eu es-
pero não agredir, com minha manifestação, o pro-
tocolo dessa casa. 

Mas eu acredito que os senhores não poderão 
ficar omissos, os senhores não terão como ficar 
alheios a mais essa agressão movida pelo poder 
econômico, pela ganância, pela ignorância do que 
significa ser um povo indígena. 

O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um 
jeito de viver. E tem condições fundamentais para 
a sua existência, para a manifestação da sua tra-
dição, da sua vida, da sua cultura, que não coloca 
em risco – e nunca colocaram – a existência sequer 
dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, 
quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que 
nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, 
atitude da gente indígena do Brasil, que colocou em 
risco seja a vida seja o patrimônio de qualquer pes-
soa, de qualquer grupo humano nesse país. 

E hoje nós somos o alvo de uma agressão que 
pretende atingir na essência a nossa fé, a nossa con-
fiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é 

possível construir uma sociedade que saiba respei-
tar os mais fracos, que saiba respeitar aqueles que 
não têm o dinheiro pra manter uma campanha in-
cessante de difamação, que saiba respeitar um povo 
que sempre viveu à revelia de todas as riquezas. 

Um povo que habita casas cobertas de palha, 
que dorme em esteiras no chão, não deve ser identi-
ficado de jeito nenhum como um povo que é inimigo 
dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da 
nação e que coloca em risco qualquer desenvolvi-
mento. O povo indígena tem regado com sangue 
cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadra-
dos do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. 

Eu agradeço a presidência dessa casa, agrade-
ço aos senhores. E espero não ter agredido com as 
minhas palavras o sentimento dos senhores que se 
encontram nessa casa. Obrigado.
DISCURSO de Ailton Krenak, em 04/09/1987, na Assembleia 

Constituinte, Brasília, Brasil. GIS – Gesto, Imagem E Som.  
Revista de Antropologia da USP, v. 4, n. 1, p. 421-422.  

Disponível em: http://www.revistas.usp.br/gis/article/
view/162846. Acesso em: 3 jun. 2020.
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  Trecho do documentário Índio Cidadão? que mostra o 
momento em que o líder indígena Ailton Krenak discursa 
na tribuna da Assembleia Constituinte, em 4 de setembro 
de 1987. Disponível em: https://youtu.be/kWMHiwdbM_Q. 
Acesso em: 3 jun. 2020. 

 A    1
A Constituição de 1988 ficou historicamente conhe-

cida como Constituição Cidadã, especialmente por ter 
sido concebida em um período de redemocratização pós-
-ditadura militar, ou seja, em um ambiente de reabertura 
à participação popular nos processos de decisão, de reto-
mada dos princípios republicanos de cidadania e no qual 
a voz dos cidadãos reconquistava sua importância. 

O potente discurso do líder indígena aos congres-
sistas fez parte das ações da União das Nações Indí-
genas (UNI), uma das mais importantes articulações 
de povos indígenas de diferentes etnias que, naquela 
década, apoiou a proposta popular de criação de leis 
especialmente voltadas à defesa dos povos nativos.

Em 1988, um ano depois do contundente discurso 
de Ailton Krenak no plenário da Câmara, a nova Cons-
tituição brasileira foi então promulgada levando em 
consideração as reivindicações pleiteadas pela intensa 
mobilização indígena. No texto final da Carta Magna 
do país, todo um capítulo é dedicado aos direitos dos 
povos indígenas; nela também se registra reconheci-
mento cultural desses povos e a garantia de demarca-
ção de seus territórios tradicionais.

A seguir, acompanhe alguns artigos da Constitui-
ção sobre os direitos dos povos indígenas.

A indicação de garantia dos povos indígenas à ter-
ra, tal como promulgado pelo artigo 231 da Carta 
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  Mulheres quilombolas da comunidade Maruda (MA, 2009) socando grãos de arroz.

 R    

1. Diante dos trechos lidos acima e do que você acompanhou no decorrer dos outros capítulos deste livro, 
quais foram os povos expropriados de suas terras durante a colonização do Brasil?

2. Segundo o texto, como os brancos se tornaram “donos da terra” e por que os fazendeiros passaram a 
chamar os escravizados de “moradores” e “trabalhadores”?

3. Na visão do personagem que narra a passagem acima, o que aconteceu com os descendentes de escravi-
zados ao fim da escravidão? O que era preciso fazer para sobreviver?

4. Que direito está sendo reivindicado na luta empreendida pelos povos descritos na narrativa? Por quê?

de vocês. Ah, mas não pode construir casa de tijolo, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não 
podem ter casa igual a dono. Podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil morada em outro 
canto”. Me embrenhei entre o povo que os donos da terra chamavam de trabalhador, e morador. Era o mesmo povo 
que me carregou nas costas quando eram escravos das minas, das lavouras de cana, ou apenas os escravos do Nosso 
Senhor Bom Jesus.

[...]
O medo atravessou o tempo e fez parte de nossa história desde sempre. Era o medo de quem foi arrancado de 

seu chão. Medo de não resistir à travessia por mar e terra. Medo dos castigos, dos trabalhos, do sol escaldante, dos 
espíritos daquela gente. Medo de andar, medo de desagradar, medo de existir. Medo de que não gostassem de você, 
do que fazia, que não gostassem do seu cheiro, do seu cabelo, de sua cor. Que não gostassem de seus filhos, das 
cantigas, da nossa irmandade. Aonde quer que fôssemos, encontrávamos um parente, nunca estávamos sós. Quando 
não éramos parentes, nos fazíamos parentes. Foi a nossa valência poder se adaptar, poder construir essa irmandade, 
mesmo sendo alvos da vigilância dos que queriam nos enfraquecer. Por isso espalhavam o medo.

[...]
“Não podemos mais viver assim. Temos direito à terra. Somos quilombolas”. Era um desejo de liberdade que 

crescia e ocupava quase tudo que fazíamos. [...] “Queremos ser donos de nosso próprio trabalho, queremos decidir 
sobre o que plantar e colher além de nossos quintais. Queremos cuidar da terra onde nascemos, da terra que cresceu 
com o trabalho de nossas famílias”, completou Severo, numa roda de prosa debaixo da jaqueira na beira da estrada.

VIEIRA JUNIOR, Itamar. Torto arado. Alfragide, Portugal: Leya, 2018.
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quanto legislações anteriores tomavam o índio como sujeito em estado transitório rumo à aculturação, o artigo 
231 da Carta Magna rompe com essa perspectiva, ao reconhecer – é exatamente esse o termo utilizado pelo 
dispositivo – a organização social, os costumes, as crenças e as tradições dos índios. Deixam de ser “relativamente 
capazes” e tutelados e passam a exercer o poder de apresentar por si próprios ações judiciais na defesa de seus 
direitos e interesses, como dispõe o artigo 232. Além disso, o documento, também no artigo 231, destaca que, 
sobre as terras que ocupam, os índios exercem direitos originários. Juridicamente, como aponta o constitucionalista 
José Afonso da Silva (2018), direito originário quer dizer aquele direito que existe por si próprio, não precisando 
de outorga ou concessão.

Manuela Carneiro da Cunha (2018) retomou em recente artigo as ações e embates que permitiram chegar à 
redação desse capítulo constitucional relativo aos índios, o que pode ajudar para contextualizar esse período. Ela 
relata, por exemplo, as acusações lançadas contra o movimento indígena e as organizações que vinham em seu apoio, 
como representantes dos produtores rurais, empresas mineradoras e nacionalistas conservadores, que associavam 
a defesa de direitos indígenas a um complô internacional para diminuir ou extinguir a soberania do Brasil sobre a 
Amazônia. Isso teve consequências, por exemplo, na redação do parágrafo segundo do artigo 231, que afi rma que 
os indígenas têm usufruto exclusivo do solo de suas terras, mas não do subsolo, como era a proposta inicial. Na 
seção Pesquisa que segue, o exercício de comparação entre a proposta de emenda popular para este artigo e a 
redação fi nal permitirá identifi car as inclusões e exclusões operadas pelos deputados constituintes, o que, por sua 
vez, revela o jogo de disputa de poder que existia naquele contexto. Carneiro da Cunha lembra que, no entanto, 
as ameaças aos direitos indígenas não deixaram de existir, como é o caso da discussão do marco temporal ou do 
deslocamento da competência de homologação de terras indígenas da Presidência da República para o Congresso 
Nacional, temas de que trataremos mais à frente.
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 PARE e PENSE

1. Quais eram as concepções de cidadania implicadas no processo de escrita, 
discussão e promulgação da Constituição Federal de 1988? 
Sugere-se que os estudantes refletiam sobre os  diferentes tipos de direitos e deveres de que a 
Constituição tratou, muitos deles, como os direitos dos indígenas, extraídos de pautas que foram 
colocadas pela mobilização criada em torno da Constituinte, como menciona a subseção. Eram, as-
sim, múltiplas as concepções de cidadania. Havia a cidadania política, com direito universal ao voto 
e possibilidade de eleições diretas para todos os cargos do executivo e do legislativo em todas as es-
feras da federação: municipal, estadual e federal. Havia também a cidadania social, com a proteção 
de direitos sociais, como o direito ao trabalho, à previdência e à seguridade social. Por fim, havia 
ainda a cidadania cultural, ligada a direitos culturais, especialmente no que se refere a populações 
tradicionais, como indígenas e quilombolas.

2. Em sua opinião, por que a reivindicação pelo direito à terra é tão im-
portante para os indígenas e os quilombolas?
Espera-se que os estudantes percebam que o direito à terra é pré-requisito para que se possam 
garantir os outros direitos culturais, como os assegurados nos artigos 231, 232 da Constituição Federal e no artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), lidos anteriormente. Isso porque as populações tradicionais necessitam de terra ou território próprios para 
reproduzirem seu modo de vida, cultura, costumes e tradições.

PESQUISA
Para a atividade de pesquisa proposta nesta seção, sugere-se a leitura complementar do artigo “Os índios na 

Constituição”, de Manuela Carneiro da Cunha (2018), cuja referência completa aparece nas Referências biblio-
gráfi cas deste capítulo. Nele podemos acompanhar, resumidamente, as etapas no processo de mobilização de 
entidades e movimentos de apoio à causa indígena que culminaram na Constituinte. A autora foi um dos persona-
gens com participação ativa no processo.

É possível também contextualizar o que foi a Assembleia Nacional Constituinte que escreveu a Constituição de 
1988, como ela foi formada e como se deu a participação popular nela. Primeiramente, cabe lembrar que não foi 
uma constituinte exclusiva. Em 1986 houve eleições diretas para deputados e senadores, que fi caram responsáveis 
pelos trabalhos ordinários de votação de projeto de lei no Congresso e, paralelamente, da elaboração da nova 
Constituição. 

Analice Cunha (2015) realizou um breve apanhado histórico da participação civil na Constituinte. As próximas 
linhas são um resumo, baseado nesse apanhado, de como funcionaram as emendas populares. Foi aprovado um 
regimento para os trabalhos da Constituinte, que foram divididos entre oito comissões temáticas, cada qual com três 
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 Placa sinalizando 
regularização fundiária na 
comunidade quilombola 
de Mesquita, a 55 km de 
Brasília. Cidade Ocidental 
(GO), 2018.

 Placa  que sinaliza o acesso 
 à comunidade das Onze 
Negras , no Engenho 
Trapiche, Cabo de Santo 
Agostinho (PE), 2013. 

ES ISA
Em seção anterior, conversamos sobre a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 , com a qual contribuí-

ram membros da sociedade civil , participando ativamente das propostas de leis e  da redação de seu texto final. 
Entre os diferentes grupos da sociedade que reivindicavam  atenção para que suas demandas fossem incorporadas 
à nova Carta Constitucional, muitos elaboraram e enviaram propostas de  textos para as leis que estavam sendo 
debatidas e criadas. Eram as chamadas  Emendas Populares , por meio das quais  grupos sociais, entidades e asso-
ciações enumeravam e justificavam suas propostas de  leis.

Acesse as Emendas Populares protocoladas na Assembleia Constituinte, disponíveis em: https://www.camara.leg.
br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-258.pdf . Acesso em: 1o ago. 2020. Depois, com a turma divi-
dida em dois grupos, reúna-se com os colegas para responder às questões do Roteiro de trabalho.

R   
Grupo 1 
1. Na página 37 do documento,  identifi quem a Emenda PE 00040-7, protocolada em nome de  Maria José Tavares 

Perez e  outros, que descreve as propostas de leis em defesa dos povos indígenas . Leiam-na até a página 38.

2. Em seguida , comparem os artigos propostos pela Emenda Popular 00040-7 com  os promulgados no texto 
fi nal da Constituição,  no capítulo “Dos Índios”,  apresentado anteriormente. 

3. Quais propostas foram incluídas?  Como elas foram incluídas? Houve mudanças na redação?  Quais propos-
tas não foram incorporadas à Constituição? 

Grupo 2 

4. Na página 96 do documento,  identifi quem a Emenda PE 00104-7, protocolada em nome do constituinte Carlos 
Alberto Caó , que descreve as propostas de leis em combate às discriminações raciais . Leiam-na até a página 97.

5. Em seguida,  comparem a proposta feita para o  Título X  – Disposições Transitórias,  com a redação fi nal  promul-
gada pelo  artigo 68  do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),  apresentado anteriormente.

6. A proposta de  Emenda Popular foi incluída? Se sim, houve mudanças na redação?  Houve algo proposto que 
não foi incorporado ao ADCT?  O quê?

 Com a turma toda reunida novamente, debatam:

7. Quais foram as justifi cativas elencadas nas duas propostas de  Emendas? 

8. Discutam as justifi cativas das Emendas Populares com os colegas e ponderem coletivamente: Quais foram 
as desigualdades sociais enfrentadas por indígenas e afrodescendentes quilombolas desde a colonização 
até os dias atuais? 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS101

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS601

1. Quais eram as concepções de 
cidadania   implicadas no pro-
cesso de escrita, discussão e 
promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988?

2.  Em sua opinião, por que a  rei-
vindicação pelo direito à ter-
ra é tão importante para os 
indígenas e os quilombolas?

ARE  ENSE
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subcomissões. Além dessas, havia uma comissão central, chamada de Comissão de 
Sistematização, responsável pela organização, triagem e síntese das propostas de 
todas as comissões que a ela respondiam. Dali saía um anteprojeto que passaria 
por votação em plenário e ainda sofreria novas emendas. O regimento previa que 
as comissões deveriam organizar audiências públicas para debater os temas de 
sua alçada, o que já abria espaço à participação da sociedade civil, além de serem 
obrigadas a receber emendas populares, que contivessem propostas apoiadas por 
três entidades legalmente constituídas e no mínimo 30 mil assinaturas. No total 
foram elaboradas mais de 122 emendas, com mais 12 de milhões de assinaturas. 
Muitas vezes, a elaboração de uma emenda popular exigia o esforço de seus par-
ticipantes de organizar reuniões locais nos bairros e em diferentes regiões para 
coletar assinaturas e proposições. No caso dos direitos indígenas, uma miríade 
de encontros antecedeu à elaboração de emendas populares sobre tema, que 
se multiplicaram durante a sistematização e posterior votação em plenário. Seria 
interessante que os estudantes refletissem como o tema dos direitos indígenas, 
como muitos outros debatidos no espaço público, não é consensual. Isso porque 
se insere numa configuração de relações de força; algumas os apoiam, outras os 
rechaçam. Nem sempre a oposição se dá de forma democrática, pelo debate pú-
blico, havendo muitos episódios, ao longo da história e nos últimos anos também, 
de violência contra indígenas e seus apoiadores.

Nesta seção trata-se de trabalhar com uma linguagem específica, a de um 
texto legal, notadamente a de duas emendas populares propostas durante a 
Constituinte, em comparação com a redação adotada em artigos da Constituição 

lidos e discutidos na seção anterior, o que permite trabalhar o conteúdo da habilidade EM13CHS101. Trata-se de 
uma linguagem que revela os debates políticos da época em torno da definição e da proteção dos territórios de 
povos tradicionais, permite analisar as demandas e os protagonismos das associações e dos movimentos indígenas 
e quilombolas, além de reconhecer as organizações que os apoiavam, o que fará os estudantes trabalharem con-
cretamente o conteúdo da habilidade EM13CHS601.

 Roteiro de trabalho 

Grupo 1

1. Na página 37 do documento, identifiquem a Emenda PE 00040-7, protocolada em nome de Maria José 
Tavares Perez e outros, que descreve as propostas de leis em defesa dos povos indígenas. Leiam-na até 
a página 38.

Sugere-se que seja explicado brevemente aos estudantes o que foram as emendas populares, mecanismo pelo qual indivíduos e organi-
zações da sociedade civil podiam participar do processo da Constituinte, de elaboração da Constituição Federal, por meio de propostas, 
sugestões para redação das seções, títulos e artigos do documento que instauraria um novo regime político – democracia representativa, 
presidencialista, federalista e com eleições diretas em todos os níveis da federação – após a ditadura civil-militar de 1964 a 1985.

2. Em seguida, comparem os artigos propostos pela Emenda Popular 00040-7 com os promulgados no texto 
final da Constituição, no capítulo “Dos Índios”, apresentado anteriormente.

Sugere-se ler integralmente o que está disposto na referida Emenda Popular, depois ler integralmente o conteúdo dos atuais artigos 231 e 
232 da Constituição Federal, reproduzidos no livro do estudante, e destacar ou sublinhar com uma cor os conteúdos que foram incluídos, 
atentando para eventuais mudanças de formulação, e com outra cor os que foram excluídos.

3. Quais propostas foram incluídas? Como elas foram incluídas? Houve mudanças na redação? Quais propostas 
não foram incorporadas à Constituição?
Foram incluídas as propostas referentes aos direitos originários sobre as terras, competindo à União demarcá-las, além do direito de 
ver reconhecida, e, portanto, respeitada e protegida, sua cultura, que vem descrita na forma de “organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições”, rompendo com o paradigma do assimilacionismo antes vigente. Foi incluído o usufruto do solo, tal como disposto no 
atual parágrafo 2o do artigo 231 da Constituição, mas não foi incluído o usufruto do subsolo, onde podem se encontrar eventuais riquezas 
minerais. Aliás, nesse assunto, tratado pelo atual parágrafo 3o do artigo 231, encontram-se outras diferenças. A emenda popular propu-
nha que, além de ouvir a comunidade indígena para poder realizar pesquisa e lavra na terra indígena, seria necessário provar interesse 
nacional na exploração e impossibilidade de realizá-la em outro local que não fosse terra indígena. Toda essa sugestão ficou de fora, 
assim como não foi incluída a proposta de reverter integralmente os lucros da exploração mineral para a comunidade indígena. Outra pro-
posta da referida emenda popular que não foi incluída é a de reconhecer os direitos indisponíveis, inalienáveis e imprescritíveis das terras 
indígenas ainda não demarcadas. A emenda popular também propunha prazo de quatro anos para demarcação e homologação das terras 
indígenas, sem prejuízo de criação de outras para a população contatadas após o prazo de quatro anos, o que não foi incluído no artigo 
constitucional. Por outro lado, o artigo 231 da Constituição prevê que grupos indígenas possam ser removidos em caráter excepcional, 
sob aprovação do Congresso Nacional, em caso de epidemia ou catástrofe natural, o que não estava presente na emenda popular lida.

Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS601) 

Identificar e analisar as demandas e 
os protagonismos políticos, sociais 
e culturais dos povos indígenas e 
das populações afrodescendentes 
(incluindo as quilombolas) no Brasil 
contemporâneo considerando a 
história das Américas e o contexto 
de exclusão e inclusão precária 
desses grupos na ordem social e 
econômica atual, promovendo ações 
para a redução das desigualdades 
étnico-raciais no país.
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Grupo 2

4. Na página 96 do documento, identifi quem a Emenda PE 00104-7, protocolada em nome do constituinte 
Carlos Alberto Caó, que descreve as propostas de leis em combate às discriminações raciais. Leiam-na até 
a página 97.

Se for necessário orientar separadamente os grupos, sugere-se que seja explicado o que foi o mecanismo das emendas populares durante 
o processo constituinte, na continuidade da proposta para a questão 1 deste roteiro.

5. Em seguida, comparem a proposta feita para o Título X – Disposições Transitórias, com a redação fi nal promul-
gada pelo artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), apresentado anteriormente.

Como foi sugerido para a questão 3 deste roteiro, propõe-se a leitura integral da Emenda Popular 00104-7 seguida de uma leitura inte-
gral do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó rias (ADCT). Feito isso, pode-se sublinhar o que foi incluído e o que foi 
excluído, para ficar mais claro visualmente o processo de incorporação e rejeição de propostas.

6. A proposta de Emenda Popular foi incluída? Se sim, houve mudanças na redação? Houve algo proposto que 
não foi incorporado à Constituição? O quê?

Foi incluída integralmente a primeira parte da proposta sobre as terras de quilombos, sendo-lhes reconhecida a propriedade definitiva e 
competindo ao Estado a expedição dos títulos correspondentes. Mas não foi incluída a proposta de tombamento das terras e dos docu-
mentos que tratem da história dos quilombos neste artigo, mas sim no artigo 216 da Constituição. Em relação ao que foi incluído sobre 
as terras, quase não houve mudança de formulação.

Com a turma toda reunida novamente, debatam:

7. Quais foram as justifi cativas elencadas nas duas propostas de Emendas?

A justificativa da Emenda Popular 00040-7 evoca o extermínio e a espoliação secular de que foram vítimas os indígenas, além da necessi-
dade de serem reconhecidas as diferenças culturais e seu estatuto de povos originários, primeiros habitantes do país. Já a justificativa da 
Emenda 00104-7 trata da exclusão histórica dos negros da cidadania plena. Ou seja, ambas as justificativas estão fundadas no processo 
de exclusão e violência de que foram vítimas indígenas e negros, o que legitimaria a concessão de direitos específicos por razões de 
justiça histórica.

8. Discutam as justifi cativas das Emendas Populares com os colegas e ponderem coletivamente: Quais foram 
as desigualdades sociais enfrentadas por indígenas e afrodescendentes quilombolas desde a colonização 
até os dias atuais?

Muitas respostas são possíveis. Pode-se pensar no acesso desigual à terra, já que muitas dessas populações não têm seus territórios ainda 
titulados, ou seja, reconhecidos legalmente. Há ainda fatores que podem ser mencionados durante a discussão, como a pobreza que, 
proporcionalmente, atinge mais negros e indígenas do que brancos. Há o racismo que se manifesta numa diversidade de ações discrimi-
natórias a essas populações, seja negando-lhes acesso a direitos constitucionalmente previstos como educação, saúde, trabalho digno, 
seja tornando-as alvos preferenciais de ações cometidas por agentes estatais ou privados, como demonstram estudos como o Atlas da 
Violência do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea).
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  UMA DÍVIDA HISTÓRICA
A colonização portuguesa no Brasil implicou uma enorme espoliação fundiária, 

ao defi nir por decreto que as terras ocupadas há séculos por inúmeras populações 
indígenas da costa e do interior passariam ao domínio da Coroa. Juridicamente, 
não houve nenhum ato de origem que fundasse uma legitimidade, por via de uma 
transmissão acordada entre as partes, porque as populações indígenas nem sequer 
compartilhavam com os europeus categorias de entendimento acerca do que fosse 
“território”, “soberania” ou “jurisdição”, por exemplo. Empiricamente, o decreto 
só podia se fundar por um ato de força. A fonte de legitimidade encontrada para 
a conquista foi a expansão da fé cristã e conversão das populações nativas. Além 
de terem perdido suas terras, foram escravizados no início do período colonial, so-
freram os efeitos de diversas epidemias trazidas pelos europeus, responsáveis pela 
dizimação de diversas aldeias, ao que se somaram as guerras empreendidas contra 
os indígenas quando resistiam à conversão. Por isso, historiadores falam hoje que foi 
na América que ocorreu um dos maiores holocaustos da história da humanidade.
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  A VI A  
IST RI A

Por que o Estado brasileiro, em 1988, decidiu reco-
nhecer o direito dos povos indígenas e quilombolas de 
terem suas terras demarcadas?

A resposta a essa pergunta está intimamente re-
lacionada ao que estudamos nos capítulos anteriores 
deste livro. No capítulo 3 – A conquista portuguesa 
e os povos indígenas, acompanhamos a história da 
chegada dos europeus e do domínio português sobre o 
território do “novo continente”. Nesse processo, vimos 
como a constituição da fronteira nacional foi forjada 
com base em investidas dos europeus e de seus des-
cendentes desde o litoral até o interior do continente, 
ocupando terras originalmente habitadas pelos povos 
indígenas. 

Entre as demarcações das faixas de terras pelas ca-
pitanias hereditárias e as concessões de posse de terras 
a colonos por meio das sesmarias, a colonização bra-
sileira se fez em meio a uma história longa e violenta 
de expropriação de terras indígenas – um processo no 
qual se estima que mais de 2 milhões de indígenas te-
nham sido executados somente no Brasil e que, mes-
mo cinco séculos depois de Colombo ter pisado pela 
primeira vez no continente americano, ainda hoje pa-
rece não ter terminado. 

Depois de uma história em que nações inteiras fo-
ram dizimadas, em que línguas e costumes foram com-
pletamente extintos, os indígenas brasileiros, também 
sobreviventes de um genocídio, são constitucional-
mente protegidos.

Com base nos dados coletados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na primeira dé-
cada do século XXI, atualmente existem no Brasil 256 
povos indígenas, falantes de mais de 150 línguas. São 
cerca de 900 mil indígenas dentro da fronteira nacio-
nal, a maior parte deles vivendo em aldeias espalhadas 
pelas 724 Terras Indígenas demarcadas ou em processo 
de demarcação, de norte a sul do Brasil. 

Embora a maior parte das áreas indígenas hoje 
identificadas esteja dentro da Amazônia legal, isso não 
significa que não haja povos indígenas vivendo em ou-
tras regiões do país. Ao contrário, como povos originá-
rios dessas terras, eles ocupavam historicamente toda 
a área nacional, e o baixo número de terras homolo-
gadas no Sul, Sudeste e Nordeste brasileiros deve-se 
muito mais ao histórico antigo de ofensivas massivas 
contra os indígenas e suas terras nessas regiões do que 
a uma suposta ausência dessas populações. 

O processo de colonização violenta que ocorreu de 
modo mais acentuado séculos atrás nas regiões cos-
teiras do Brasil expande-se atualmente na chamada 
fronteira agrícola da Amazônia – uma frente de ex-
pansão de ocupação de terras que, em tensão com as 
regulamentações de proteção ambiental, avança sobre 
a floresta e, consequentemente, sobre os territórios in-
dígenas, buscando transformá-los em novos campos 
para a produção agropecuária.

  Guarda pertencente ao corpo dos Dragões da Independência, 
que ficava de sentinela em frente ao Monumento às Bandeiras, 
na Zona Sul de São Paulo, em 1953. Inaugurado naquele ano, 
esse monumento foi uma obra do escultor Victor Brecheret, 
feita em homenagem aos bandeirantes – sertanistas que no 
período colonial penetraram e colonizaram o interior do país. 

  Durante manifestação do povo Guarani 
pela demarcação de seus territórios na 
área rural do município de São Paulo, em 
2013, indígenas escalaram e ocuparam o 
Monumento às Bandeiras, questionando 
a homenagem aos colonizadores, que 
haviam massacrado seus antepassados. 
Segundo os manifestantes, o tecido vermelho 
representava o sangue indígena derramado 
pelos bandeirantes durante o genocídio dos 
povos originários. 
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Como a colonização do Nordeste foi a mais antiga, as populações indígenas dessa região foram as que sofreram 
primeiro e com mais intensidade a destruição de suas culturas e formas de organização social, enquanto as da Ama-
zônia ficaram mais protegidas, pelo menos até a virada para o século XX. Só com o extrativismo em grande escala 
da borracha dos seringais e, depois, com a expansão da fronteira agrícola e pecuária, é que os povos da Amazônia 
passaram a sofrer da expropriação de suas terras. Com isso, a expropriação de territórios e os crimes cometidos 
contra os indígenas acompanham todos os ciclos econômicos da história do Brasil: cana-de-açúcar, algodão, café, 
mineração, borracha, cacau, gado, soja, dentre outros. É nesse sentido que a dívida para com os indígenas é histó-
rica: não tanto por se localizar no passado, mas por ainda existir no presente e se acumular por séculos.

As duas imagens reproduzidas na seção trazem o Monumento às Bandeiras, situado na cidade de São Paulo 
(SP) em frente ao Parque do Ibirapuera. A historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz (1993) lembra que os bandei-
rantes foram inventados como heróis no final do século XIX pelo Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São 
Paulo (IHGSP), que procurava símbolos da identidade paulista. Assim, os bandeirantes passaram a ser celebrados 
pelo papel na expansão das fronteiras brasileiras, mas eram também responsáveis pela escravização de indígenas e 
apresamentos de escravizados negros fugitivos. À época estavam em voga doutrinas racialistas que postulavam a 
existência de raças superiores e inferiores. Schwarcz mostra como um diretor do Museu Paulista chegou a defen-
der nas páginas da Revista do IHGSP o extermínio dos indígenas Kaingang, “para que a civilização fizesse o que a 
natureza tardaria a conseguir” (SCHWARCZ, 1993, p. 131). Com isso, entende-se a contestação da celebração dos 
bandeirantes por meio de monumentos históricos feita, sobretudo, por descendentes das populações indígenas, 
como retrata a segunda foto desta seção.
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 PESQUISA
Esta seção propõe um exercício de pesquisa com base em dados disponíveis 

na plataforma virtual Povos Indígenas no Brasil (PIB), mantida pelo Instituto So-
cioambiental (ISA). Trata-se de um serviço oferecido pelo setor de documentação 
do instituto com informações detalhadas sobre 256 povos de 305 contabilizados 
no Censo 2010 do IBGE.

O ISA foi fundado em 1994, tendo se originado do Centro Ecumênico de 
Documentação Indígena (CEDI) criado na década de 1970, que, à época, já era o 
maior banco de dados sobre indígenas no Brasil, em um momento que se acre-
ditava que essas populações estavam condenadas ao desaparecimento diante do 
modelo econômico desenvolvimentista adotado pelo Estado. O instituto busca 
assessorar populações indígenas e tradicionais (como os quilombolas e extrativistas) 
na proteção e na gestão territorial de suas terras, além de encorajar a participação 
das comunidades na formulação de políticas públicas que visem a promoção e a 
proteção de seus direitos sociais e culturais. A abordagem socioambiental, que dá 
nome ao instituto, visa conciliar a conservação ambiental com a presença humana, 
por meio do desenvolvimento de práticas sustentáveis.

Para buscar informações nessa plataforma do ISA sobre populações do seu 
estado ou região, sugere-se que os estudantes realizem a pesquisa no laboratório 
de informática da escola, se houver, ou em casa. A coleta de informações sobre 
a história dos povos selecionados, como se pede no Roteiro de trabalho, pode 
exigir um tempo longo de leitura e registro das informações por escrito. É impor-
tante alertar os estudantes para que fiquem atentos a informações sobre a época 
do primeiro contato com os brancos, a forma como ele se deu, os deslocamentos 
espaciais efetuados ao longo do tempo, a evolução do contingente populacional 
através dos anos, as transformações culturais, com eventuais conversões ao cris-
tianismo, por exemplo, entre outras.

A plataforma virtual Terras Indígenas do Brasil do Instituto Socioambiental 
permite trabalhar com mapas mostrando a distribuição no território nacional das 
terras indígenas já demarcadas e homologadas e de outras que aguardam a de-
marcação ou homologação, das disputas em andamento pela posse e permanência 
na terra, o que permite dimensionar o problema da regularização fundiária para 
essas populações, trabalhando assim a habilidade EM13CHS606. Já a plataforma 
Povos Indígenas do Brasil permite diversificar as fontes de estudo e análise, com a 
consulta a documentos sobre a história de diversos povos de todas as regiões do 
país, identificando as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais 
das populações indígenas, cujo aprendizado contribui com o desenvolvimento da 

Habilidade (EM13CHS204)
Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-

líticas e tecnológicas.

Habilidade (EM13CHS601) 
Identificar e analisar as demandas e 
os protagonismos políticos, sociais 
e culturais dos povos indígenas e 
das populações afrodescendentes 
(incluindo as quilombolas) no Brasil 
contemporâneo considerando a his-
tória das Américas e o contexto de 
exclusão e inclusão precária desses 
grupos na ordem social e econômica 
atual, promovendo ações para a redu-
ção das desigualdades étnico-raciais 

no país.

Habilidade (EM13CHS606) 
Analisar as características socioeco-
nômicas da sociedade brasileira – 
com base na análise de documentos 
(dados, tabelas, mapas etc.) de dife-
rentes fontes – e propor medidas para 
enfrentar os problemas identificados 
e construir uma sociedade mais prós-
pera, justa e inclusiva, que valorize o 
protagonismo de seus cidadãos e pro-
mova o autoconhecimento, a autoes-
tima, a autoconfiança e a empatia.
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habilidade EM13CHS601. Nesta pesquisa, pode-se conhecer melhor a história do contato de diferentes sociedades 
indígenas com os brancos, o processo de expansão das fronteiras internas desde a época colonial e os confl itos 
populacionais que daí decorreram e a formação de territórios, mobilizando a habilidade EM13CHS204.

Roteiro de trabalho 

1. Acesse a plataforma Povos Indígenas no Brasil. Na página inicial, onde 
aparecem os nomes de todos os povos indígenas do país, vá até a caixa 
de seleção, no canto superior esquerdo, onde se lê “Por estado (UF)” e 
selecione o estado em que você mora. Com isso, o site mostrará quais são 
os grupos indígenas que vivem no mesmo estado que você.
Esta etapa pode ser realizada no laboratório de informática da escola, se houver, na sala por 
meio de celular ou em casa pelos estudantes.

2. Dentre os povos do seu estado, selecione ao menos dois para conhecer 
melhor. Caso haja somente um povo, selecione outros entre os que vivem 
no estado mais próximo do seu.
Aqui valeria a pena atentar também para o fato de que um mesmo povo pode estar presente 
em mais de um estado, que podem existir povos sem terra indígena demarcada ou homologa-
da, assim como uma mesma terra indígena pode ser compartilhada por vários povos – pode-se 
citar o exemplo da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, compartilhada por cinco povos. Outro 
ponto que vale lembrar é que terra indígena não corresponde ao termo aldeia; uma mesma 
terra indígena pode ter – e frequentemente tem – várias aldeias.

3. Acesse as páginas com os dados dos povos indígenas selecionados por você e anote:

• Qual é o nome/autodenominação dos grupos indígenas escolhidos?

• Onde eles estão?

• Quantos são?

• A que família linguística pertencem?

• Qual é a história deles?

• O que você achou mais interessante ao saber mais sobre esses povos?
Sugere-se reservar um tempo extraclasse para que os estudantes possam realizar a pesquisa. Algumas informações são mais simples de 
identificar e registrar, como a dos quatro primeiros itens. Já os dois últimos exigem um tempo de leitura maior, porque as informações 
sobre as histórias dos povos indígenas costumam ser mais longas. Como dito acima, é importante que os estudantes fiquem atentos a 
informações sobre a época do primeiro contato com os brancos, a forma como ele se deu, os deslocamentos espaciais ao longo do tempo, 
a evolução do contingente populacional através dos anos, as transformações culturais, com eventuais conversões ao cristianismo, por 
exemplo, entre outras.

4. Depois do levantamento dos dados solicitados, compare as informações sobre os povos escolhidos para a 
sua pesquisa. Refl ita sobre o que eles têm em comum e também sobre quais são suas diferenças.
As diferenças podem ser em razão do tronco-linguístico a que pertence a língua falada pelo povo, em relação à época do primeiro contato 
com os brancos, à demografia atual, aos principais rituais praticados durante o ano, às formas de construção das aldeias, ao modo de se 
conseguir alimentos (caça, coleta, pesca, cultivos, criação, etc.), entre outros. É bom lembrar que algumas comunidades têm associações 
com páginas na internet, e às vezes com museus comunitários. Mais informações podem ser encontradas no site da FUNAI, do Museu do 
Índio, entre outras fontes.

5. Por fi m, na plataforma Terras Indígenas no Brasil, investigue a situação da área ocupada por esses povos. Além 
de levantar informações sobre a área ocupada pelo grupo, pesquise a situação jurídica da Terra Indígena.
A situação jurídica dirá em que situação a terra está: se já foi identificada, demarcada ou se já está homologada, etapa final do processo. 
Vale lembrar que terra indígena demarcada sem homologação da Presidência da República ainda não possui todos os efeitos de proteção 
constitucional para terras indígenas. Assim, algumas terras indígenas podem demorar para serem demarcadas após estudos histórico-an-
tropológicos de identificação, e depois podem ter de passar por mais uma espera para serem homologadas.
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  OS POVOS QUILOMBOLAS
Esta subseção trata da formação histórica dos quilombos no Brasil, fenômeno que não pode ser compreendido 

sem levar em conta a escravidão. A partir do século XVI, em todas as Américas desenvolveram-se sociedades es-
cravistas que, através do tráfi co negreiro, operaram o deslocamento forçado de populações do continente africano 
para cá, ocasionando uma das maiores diásporas populacionais compulsórias da história. Como demonstra Flávio 
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PESQUISA
O Instituto Socioambiental (ISA), uma organização brasileira em defesa dos povos tradicionais, mantém dois por-

tais digitais exclusivos para congregar informações e dados sobre os diferentes grupos indígenas que vivem no Brasil:

• Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/. Acesso em: 2 ago. 2020. 

Nessa plataforma, é possível encontrar verbetes, textos, tabelas, informações sobre a língua, a cultura, rituais 
e dados populacionais de todas as populações indígenas.  

• Terras Indígenas no Brasil. Disponível em: https://terrasindigenas.org.br/. Acesso em: 2 ago. 2020.

As ferramentas de pesquisa desse site permitem encontrar informações específicas sobre todas as Terras Indí-
genas, sua situação jurídica e os povos pertencentes aos territórios. Na sequência, faça o proposto no Roteiro 
de trabalho abaixo.

 Roteiro de trabalho
1. Acesse a plataforma Povos Indígenas no Brasil. Na página inicial, onde aparecem os nomes de todos os povos 

indígenas do país, vá até a caixa de seleção, no canto superior esquerdo, onde se lê “Por estado (UF)” e 
selecione o estado em que você mora. Com isso, o site mostrará quais são os grupos indígenas que vivem 
no mesmo estado que você. 

2. Dentre os povos do seu estado, selecione ao menos dois para conhecer melhor. Caso haja somente um 
povo, selecione outros entre os que vivem no estado mais próximo do seu.

3. Acesse as páginas com os dados dos povos indígenas selecionados por você e anote: 
• Qual é o nome/autodenominação dos grupos indígenas escolhidos?
• Onde eles estão?
• Quantos são?
• A que família linguística pertencem?
• Qual é a história deles?
• O que você achou mais interessante ao saber mais sobre esses povos?

4. Depois do levantamento dos dados solicitados, compare as informações sobre os povos escolhidos para a 
sua pesquisa. Reflita sobre o que eles têm em comum e também sobre quais são suas diferenças.

5. Por fim, na plataforma Terras Indígenas no Brasil, investigue a situação da área ocupada por esses povos. Além 
de levantar informações sobre a área ocupada pelo grupo, pesquise a situação jurídica da Terra Indígena. 
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  Adolescentes indígenas usam computador em web-café em Palmas (TO), 2019.
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Gomes (2015), em todas as regiões da América, negros escravizados realizaram 
diversas formas de protesto, entre insurreições, rebeliões, fugas, morosidade na 
execução do trabalho. Contudo, é provável que a fuga seguida da formação de 
comunidades de refúgio tenha sido a principal forma de protesto. Ainda segundo 
Gomes (2015), essas comunidades receberam diferentes nomes: “cumbes”, na 
Venezuela, “palenques”, na Colômbia, “marrons”, no Caribe inglês, e “marro-
nage”, no Caribe francês. No Brasil, fi caram conhecidas como “mocambos”, e 
depois “quilombos”, de modo que “mocambos” passou a se referir às casas, e 
“quilombos” às comunidades.

Vimos que o artigo 68 do ADCT na Constituição Federal obriga a União a re-
conhecer e titular as terras dos remanescentes de quilombos. Eles podem datar da 
época da escravidão ou do pós-abolição, na medida em que camponeses negros 
continuaram fundando comunidades rurais, seja na condição de “posseiros”, seja 
de “moradores” em fazendas, estabelecendo práticas de uso comum da terra, 
com uma organização social pautada em valores culturais distintos da sociedade 
envolvente. Entretanto, esta subseção chama a atenção para dois pontos: (1) esse 
processo de formação de quilombos teve uma duração longa no tempo, em diferentes períodos de nossa história, 
da colônia à república; (2) ele continua em constante atualização de suas práticas – ser “quilombola” não é uma 
experiência vivida no presente com base em um conjunto de costumes, crenças e hábitos fi xado no passado. Nesse 
sentido, a citação do livro organizado pela antropóloga Eliane Catarino O’Dwyer lembra que quilombos não são 
apenas vestígios do passado, mas comunidades que se ancoram num passado ao mesmo tempo que continuam 
atualizando seus modos de ser e estar no mundo.

Populações tradicionais em diferentes países, como os quilombolas no Brasil, benefi ciam-se de alguns instrumen-
tos legais para poder reivindicar o reconhecimento de suas terras e o respeito de seus direitos: além dos artigos já 
tratados da Constituição Federal, há a Convenção 169 da OIT, mencionada na subseção, que tem validade infra-
constitucional e aplicabilidade imediata, na medida em que o Brasil é signatário desse tratado. Essa informação é 
relevante para atentar que mobilizações sociais para a promoção e proteção de direitos de populações tradicionais 
é um fenômeno que se dá em diferentes escalas, inclusive internacional.
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 PARE e PENSE

1. Com a promulgação da Constituição de 1988, os territórios quilombo-
las conquistaram reconhecimento e tiveram seu caráter de resistência 
valorizado na Carta Constitucional. A regulação desses territórios é um 
processo social importante por fazer a compensação de qual dívida 
histórica brasileira?
A dívida da escravidão, que os expropriou de suas terras, retirando-os à força de seu continente 
para serem vendidos e escravizados no Brasil (como mão de obra nas plantations de cana-de-açúcar, 
café e algodão, na extração de minérios, entre outras atividades). Após a abolição, continuaram 
impedidos de acessar a terra, porque pela lei em vigor (Lei de Terras de 1850), o único meio de 
obter terras era aquisição onerosa (compra). Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, 
por exemplo, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil não foi acompanhada 
de reforma agrária. Com isso, aos muitos negros, ex-escravizados, restou apenas a possibilidade 
de buscar terras devolutas e tornar-se “posseiros”, ou então “moradores”, quando estabeleciam 
moradas em fazendas com proprietários, como vimos na seção Narrativas deste capítulo. Ao 
mesmo tempo, durante a escravidão foram constituídas muitas comunidades negras, os quilombos, de escravizados que fugiam das fazendas. 
A regulação desses territórios permite o reconhecimento tanto dos quilombos constituídos na época da escravidão quanto das comunidades 
camponesas negras, em terras de uso comum, no pós-abolição.

2. Dentre as variadas origens e trajetórias de constituição dos territórios quilombolas, qual é o traço 
comum entre as diferentes comunidades formadas?
Ao longo do capítulo, especialmente na subseção Os povos quilombolas, vê-se que o traço comum encontra-se na relação de interdepen-
dência entre povo e território, este último entendido como refúgio: refúgio para os escravizados durante a escravidão, refúgio para os negros 
libertos impedidos de acessarem à terra, por falta de reforma agrária após a abolição.

11 CAPÍTULO 5  

Índios, povos indígenas,  
ameríndios

O termo “índio” é controverso e seu uso tem 
sido rejeitado por parte dos povos originários do 
território brasileiro, uma vez que é carregado do 
peso colonial e do equívoco histórico dos primei-
ros colonizadores, que pensaram estar na Índia 
ao desembarcar na América. Nas últimas décadas, 
a expressão “povos indígenas” tem sido utiliza-
da como uma denominação mais abrangente em 
referência a grupos humanos “nativos”, os quais, 
segundo o Instituto Socioambiental, estão “es-
palhados por todo o mundo, e que são bastante 
diferentes entre si”. Além dele, o termo “ame-
ríndio” tem ganhado relevância ao especificar os 
povos indígenas originários do continente ame-
ricano. Contudo, ainda mais preciso do que qualquer um desses termos é aquele com que o próprio 
grupo se autodenomina ou pelo qual prefere ser chamado. 

No Brasil atual, cuja Constituição reconhece a existência de grupos culturalmente diferenciados 
dentro de seu território, já está mais do que na hora de incluirmos os nomes de cada povo indígena em 
nosso vocabulário: Guarani, Tembé, Mundurucu, Sateré-Mawé, Guajajara, Karipuna, Araweté, Kayapó, 
Terena, Krahô, Bororo, Yanomami, Kaiowá e tantos outros. 

Para saber mais, acesse o site do Instituto Socioambiental. Disponível em: https://pib.socioambiental.
org/pt/Quem_são. Acesso em: 23 jul. 2020.

    
Para compreendermos a dívida histórica que o Estado brasileiro 

tem com os quilombolas, nossa memória precisa retomar a história 
do processo de escravidão no Brasil, que, desde o século XVI, trouxe 
para o território nacional o maior número absoluto de cativos prove-
nientes do continente africano. Ao todo, estima-se que, dos 10 mi-
lhões de escravizados violentamente trazidos para o “novo mundo” 
pelo tráfico negreiro, quase 5 milhões tenham sido desembarcados 
no Brasil. Além de termos sido o destino que mais recebeu africanos 
escravizados pelo tráfico negreiro, ainda carregamos a triste sina de 
termos sido o último país independente da América a abolir a escra-
vidão, decretada apenas em 1888. 

É simbólico que no ano em que a abolição da escravatura no Brasil 
completou 100 anos, em 1988, tenha sido promulgada a Constitui-
ção Cidadã, primeira a incluir a discriminação racial como ato passível 
de pena e a garantir o direito à terra para as comunidades “remanes-
centes de quilombo”. Tanto a abolição como o reconhecimento de 
direitos constitucionais de demarcação de território são conquistas 
diretas da resistência do povo negro durante séculos. E o marco legal 
deu ainda maior visibilidade à luta contra o racismo estrutural que 
fundamenta a sociedade brasileira.

As origens, as histórias e os significados do termo quilombo são 
diversos. Mas um de seus usos mais comuns é aquele em que faz 
referência às formas de organização da resistência negra desde a 
escravidão. O Quilombo de Palmares, como vimos no capítulo 4, foi 
uma comunidade marcada pela liderança de Zumbi e que ficou famo-
sa por ter abrigado cerca de 20 mil cativos em busca de liberdade. O 
território ocupado por seus membros foi a base fundamental para a 
convivência e a criação coletiva do movimento de resistência contra 
a escravidão no Brasil. 

  Casa de reza em aldeia indígena Enawenê-Nawê em Juína 
(MT, 2020).
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  Quilombola carrega cesto com frutos de açaí 
colhidos no território da comunidade São 
Raimundo, no Maranhão. Foto de 2009.

mesmo tempo, durante a escravidão foram constituídas muitas comunidades negras, os quilombos, de escravizados que fugiam das fazendas. 

Com base em: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. 
Paris: Larousse, 2003. p. 78.

dama da corte. Como seu pedido de divórcio foi 
negado pelo papa, Henrique VIII anunciou o fim 
da aliança com os católicos e casou-se com Ana 
Bolena. Acabou excomungado e, em 1534, criou 
a Igreja Anglicana, que manteve a estrutura do 
clero católico e as imagens sagradas, mas adotou 
como doutrina  o calvinismo.  

O rápido florescimento da religião protestante 
por várias partes da Europa obrigou a Igreja Católica 
a organizar a Contrarreforma. Entre 1545 e 1563, 
ocorreu o Concílio de Trento,  reunião de diversas 
autoridades eclesiásticas  para tomar medidas que 
moralizassem e, ao mesmo tempo, modernizassem 
a Igreja, evitando  assim a perda de fiéis. Entre as re-
soluções estavam: a criação do catecismo, a proibi-
ção da venda de indulgências, a criação de escolas 
para a formação de novos eclesiásticos e a reati-
vação do Tribunal do Santo Ofício. Esse tribunal 
era o responsável pela Inquisição, encarregada de 
combater as heresias, ou seja, as ideias contrárias 
ao que pregava o clero católico. Foi criado também 
o Index – lista de livros proibidos por se oporem 
aos princípios cristãos. No contexto da Contrarre-
forma, em 1534, o espanhol Inácio de Loyola fun-
dou a Companhia de Jesus, cujos membros eram 
chamados de jesuítas. A companhia, que tinha 
 hierarquia e disciplina  rígidas, assumiu o projeto de 
expansão da religião católica .  Foi assim que, a par-
tir de meados do século XVI, missionários jesuítas 
vieram para a América com o intuito de catequizar 
os indígenas .

Execução por condenação no Tribunal 
do Santo Ofício, 1617. A palavra 
carrasco  deve- se ao sobrenome de 
Belchior Nunes Carrasco, executor das 
sentenças do Tribunal do Santo Ofício 
em Portugal.  
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Página 120

PESQUISA
Desde a Constituição de 1988 multiplicaram-se movimentos sociais que reivindi-

cavam defesa de suas identidades étnicas ou culturais locais, demandando o reconhe-
cimento da especifi cidade dos seus modos de vida em espaços rurais ou fl orestais, 
marcados em geral pelo uso comum da terra e por práticas de reprodução da vida 
material e simbólica distintas da modernidade. Assim, houve um encontro de dois 
processos: ao mesmo tempo que comunidades camponesas criavam organizações, 
associações e movimentos para tratar de questões étnico-culturais, apagadas sob a 
categoria até então dominante de “trabalhadores rurais” ou “agricultores”, o Estado 
brasileiro foi criando e desenvolvendo instrumentos legais para promoção e proteção do 
patrimônio cultural e defesa de comunidades tradicionais, seguindo uma tendência que 
se dava também em âmbito internacional. Assim, ambos os processos se reforçavam 
mutuamente, e isso exigiu uma revisão de paradigmas conceituais nas ciências sociais 
e humanas para dar conta do fenômeno. De toda forma, sugere-se não perder de 
vista que todas as categorias identitárias das populações tradicionais têm constituição 
histórica, pública e política. Assim, o Decreto Presidencial 6 040 de 2007 é resultado 
de uma história de mobilizações e debates públicos para o reconhecimento de direitos 
de comunidades que ao perceberem, no contato com o outro, suas particularidades 
culturais e de modo de vida, exigem respeito, como modo de existência legítimo que 
são, entre outros modos de uma sociedade democrática e plural.

Por meio da pesquisa em plataformas virtuais sobre povos tradicionais presentes 
no seu estado ou região, tal como proposto no Roteiro de trabalho, os estudantes 
serão levados a trabalhar com mapas, identifi cando a localização das comunidades 
e de suas áreas, gêneros textuais diversos, que trabalham com linguagem jurídica 
(pelo estudo do decreto 6 040/2007), histórica e sociológica (por meio de docu-
mentos produzidos pelos organismos estatais, associativos e acadêmicos), usando 
tecnologias digitais de informação e comunicação tanto na etapa de coleta de dados 
quanto na de divulgação de resultados, o que levará os estudantes a trabalharem 
com a habilidade EM13CHS106. Ao fazer isso, poderão refl etir melhor sobre os 
diferentes agentes sociais que, historicamente, participaram do processo de ocupação 
do território de seu estado e região, bem como sobre os confl itos populacionais 
e as migrações internacionais que foram, com isso, provocados, trabalhando mais 
uma vez a habilidade EM13CHS204. Por fi m, ao conhecer melhor as populações 
tradicionais de seu estado ou região, os estudantes poderão tomar conhecimento 
de seu protagonismo e das demandas que elas endereçam ao Estado, muitas vezes 
obrigado por diversas normas, inclusive pelo Decreto 6 040/2007 já estudado, a 
atendê-las, o que levará os estudantes a exercitarem a habilidade EM13CHS601.

Roteiro de trabalho 

1. Quais são os “povos tradicionais” incluídos na legislação brasileira pelo 
Decreto presidencial n. 6 040, de 2007?
Espera-se que os estudantes identifiquem a definição de povos e comunidades tradicionais que 
é trazida pelo inciso I do artigo 3o. Sugere-se que sejam destacados os elementos que compõem 
a definição. Assim, povos tradicionais são: (1) “grupos culturalmente diferenciados”, ou seja, 
grupos que têm culturas distintas, específicas; (2) grupos “que se reconhecem como tais”, o 
que estabelece a importância da autodeclaração; (3) “formas próprias de organização social 
que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica”, ou seja, populações cujo vínculo ao território é primor-
dial para manutenção e desenvolvimento de suas culturas, como este capítulo já comentou em 
diversos momentos; (4) grupos que utilizam “conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição”, ou seja, são populações portadoras de conhecimentos tradicionais sobre o ambiente com o qual interagem, de-
senvolvedoras de saberes de grande interesse também para a comunidade científica ocidental, como veremos na seção Ler reportagem.

2. Quais são as características fundamentais para identifi car o que é uma cultura tradicional?
Com a decomposição dos elementos definidores do que são “povos tradicionais”, tal como realizado para a questão acima, podemos dizer que 
uma cultura tradicional se caracteriza por um conjunto de conhecimentos, saberes, modos de pensar, agir, viver, produzidos pelas interações das 
populações com o ambiente de seus territórios, e transmitidos ao longo dos anos para diferentes gerações de sua comunidade.

1 0 CAPÍTULO 5  

ES ISA
O Decreto  presidencial n. 6.040, de 2007 , instituiu a  Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Po-

vos e Comunidades Tradicionais , ampliando o reconhecimento iniciado pela Constituição de 1988 de que o Brasil 
deve garantir direitos específicos à manutenção dos modos de  vida dos  povos tradicionais . Como vimos, os direitos 
de indígenas e quilombolas já haviam sido incorporados à Carta de princípios do Estado nacional. Quais eram en-
tão esses outros “povos tradicionais” elencados pela lei de 2007?

Com o auxílio da internet,  faça a pesquisa sugerida no Roteiro de trabalho.

 R   
1. Quais são os “povos e comunidades tradicionais” incluídos na legislação brasileira pelo Decreto  presidencial 

 n. 6.040, de 2007?
2. Quais são as características fundamentais para identifi car o que é uma cultura tradicional?
3. Quais são os povos ou comunidades tradicionais  que vivem em seu estado? 
4. E em seu município ou região ? Quais são os povos ou comunidades tradicionais que se encontram mais 

perto de você?
5.  Escolha dentre esses povos tradicionais mais próximos um sobre o qual aprofundar  seus conhecimentos e 

 levantar os seguintes dados: 
• Quais são as características culturais desse povo ou comunidade?
• Qual é  a sua história? 
• Como se formou?
• Qual  é a relação  desse povo ou comunidade com a terra em que vive ? 
• O território tradicional está juridicamente demarcado e devidamente protegido para o usufruto desse povo?
• Quais  tipos de conflitos e ameaças a população enfrenta?

6.  Agora, busque  fotos, vídeos e reportagens sobre o povo estudado. 
7. Se possível, tente entrar em contato com as lideranças desse grupo por meio de redes sociais ou sites ofi -

ciais. Explique que  está realizando uma pesquisa  escolar para conhecer melhor a história da comunidade 
tradicional. Se houver alguém  com disponibilidade para  ajudá-lo,  peça mais informações sobre  esse povo 
ou comunidade,  conversando sobre  as principais demandas de direitos  pelas quais eles lutam . Proponha-se 
auxiliar na divulgação e na valorização dessa cultura e desses conhecimentos.

8. Reúna  as informações, as  imagens e os dados sobre o  povo pesquisado em um vídeo, feito e editado por 
você  (pode ser pelo celular), compondo uma espécie de exposição digital. 

9.  Por fi m, divulgue o vídeo entre amigos, familiares, colegas de classe e outros estudantes da escola.
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Para povos indígenas e quilombolas, ter garantida a posse de seu território de ocupação tradicional equivale a ter 

 asseguradas as condições mais fundamentais para a continuidade de seu povo e sua cultura, isto é, de seus modos de 
criar, fazer e viver. 

Quando falamos na necessidade de reconhecer o direito dos povos tradicionais à terra, não estamos nos referindo à 
 terra  como um pedaço de chão, indefinido ou descontextualizado.  Referimo-nos, sim, à porção de espaço  à qual aquele 
povo, especificamente, está ligado: o lugar geográfico particular que permitiu  o florescimento de sua tradição, seus costu-
mes, suas histórias, seus mitos ; que acolheu seus antepassados e  que protege as expectativas para as gerações futuras. 

ARE  ENSE

1. Com a promulgação da Constituição de 1988, os territórios quilombolas conquistaram reconheci-
mento e tiveram seu caráter de resistência valorizado na Carta  Constitucional. A regulação desses 
territórios é um processo social importante por fazer a compensação de qual dívida histórica 
brasileira?

2. Dentre as variadas origens e trajetórias de constituição dos territórios quilombolas, qual  é o traço 
comum entre as diferentes comunidades formadas?

Habilidade (EM13CHS106)

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS204) 

Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.

Habilidade (EM13CHS601)

Identificar e analisar as demandas e 
os protagonismos políticos, sociais 
e culturais dos povos indígenas e 
das populações afrodescendentes 
(incluindo as quilombolas) no Brasil 
contemporâneo considerando a his-
tória das Américas e o contexto de 
exclusão e inclusão precária desses 
grupos na ordem social e econômica 
atual, promovendo ações para a redu-
ção das desigualdades étnico-raciais 
no país.

H
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3. Quais são os povos ou comunidades tradicionais que vivem em seu estado?
As repostas podem variar segundo o contexto. Além dos povos indígenas e quilombolas, são comunidades tradicionais: geraizeiros, faxi-
nalenses, comunidades de fecho de pasto, ribeirinhos, sertanejos, seringueiros, castanheiros, quebradoras de coco babaçu, pescadores 
artesanais, caiçaras, dentre muitas outras possíveis.

4. E em seu município ou região? Quais são os povos tradicionais que se encontram mais perto de você?
Sugere-se que seja feita uma roda de conversa e que algum material de apoio seja trazido para a discussão. Algumas alternativas possí-
veis para se descobrir comunidades tradicionais presentes no município ou região: (1) consultar a lista de patrimônios imateriais (danças, 
pinturas, artesanatos, dentre outros) registrados pela superintendência local do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN); (2) procurar saber se o seu estado ou município tem um museu, casa de cultura ou algum outro equipamento público cultural 
encarregado de registrar a história e a memória da região e de suas populações; pode-se consultar o material educativo e outras publi-
cações disponibilizadas por essas agências; exemplos de instituições do tipo: Museu do Homem do Nordeste, no Recife (PE); Museu da 
Gente Sergipana, em Aracaju (SE); Museu Paulista, em São Paulo (SP); Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém (PA); Museu Histórico 
Farroupilha, em Porto Alegre (RS); e tantos outros possíveis. Para conhecer as populações indígenas de seu estado, há a ferramenta do 
Instituto Socioambiental já utilizada no exercício de pesquisa anterior.

5. Escolha dentre esses povos tradicionais mais próximos um sobre o qual aprofundar seus conhecimentos e 
levantar os seguintes dados:

• Quais são as características culturais desse povo ou comunidade?
• Qual é a história dele?
• Como a comunidade se formou?
• Qual é a relação desse povo ou comunidade com a terra em que vive?
• O território tradicional dele está juridicamente demarcado e devidamente protegido para o usufruto desse povo?
• Quais tipos de conflitos e ameaças a população enfrenta? 
Sugere-se que seja feita uma ficha com as seis perguntas. Mais uma vez, a qualidade das respostas dependerá do material levantado 
durante a pesquisa. Assim, uma listagem prévia de fontes pode ser bastante útil. A seção Ler, assistir e navegar deste capítulo pode 
ser um ponto de partida, a ser complementada com outras buscas. 
Se a comunidade tradicional for indígena, pode-se buscar informações sobre ela no site de agências estatais, como FUNAI, IPHAN, e 
também em publicações de organizações não governamentais como o Instituto Socioambiental (ISA), a Comissão Pró-Índio, o Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI), a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), dentre outros. Para o registro de disputas de terra en-
volvendo indígenas, os relatórios anuais do CIMI são uma fonte possível. É preciso atentar também para o fato de algumas comunidades 
possuírem seu próprio museu ou “centro de memória”.
Se a comunidade for quilombola, pode-se consultar informações sobre ela no site da Fundação Palmares, do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (Incra), da Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), 
da Terra de Direitos, e também da Comissão Pró-Índio. Para outras comunidades camponesas tradicionais, o site do Incra também pode 
trazer mais informações, além do site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Como dito para a questão 
4, um levantamento de informações em museus regionais que tratem da história de ocupação do município ou estado podem ser relevan-
tes, além de registros disponíveis no IPHAN. Para conflitos e ameaças enfrentados por comunidades camponesas tradicionais, pode-se 
consultar o relatório “Conflitos no campo” elaborado anualmente pela Comissão Pastoral da Terra (CPT).
Há muitas outras documentações produzidas pelas comunidades e por organizações não governamentais. Seria impossível exaurir todas as 
possibilidades neste curto espaço. Por isso, sugere-se que o trabalho de pesquisa permita que os estudantes descubram e explorem essas fontes.

6. Agora, busque fotos, vídeos e reportagens sobre o povo estudado.

O material que venha a ser consultado em agências estatais ou não governamentais costuma vir acompanhado já de imagens e vídeos. 

7. Se possível, tente entrar em contato com as lideranças desse grupo por meio de redes sociais ou sites ofi-
ciais. Explique que está realizando uma pesquisa escolar para conhecer melhor a história da comunidade 
tradicional. Se houver alguém com disponibilidade para ajudá-lo, peça mais informações sobre esse povo 
ou comunidade, conversando sobre as principais demandas de direitos pelos quais eles lutam. Proponha-se 
a auxiliar na divulgação e valorização dessa cultura e desses conhecimentos.

Sugere-se que os estudantes sejam orientados em técnicas de pesquisa de campo e que tenham clareza de que é preciso adotar uma 
conduta ética, esclarecendo ao entrevistado os propósitos da pesquisa, de modo a obter um consentimento informado.

8. Reúna as informações, as imagens e os dados sobre o povo pesquisado em um vídeo, feito e editado por 
você (pode ser pelo celular), compondo uma espécie de exposição digital.

Sugere-se que seja montado um cronograma prévio das atividades, antes mesmo do levantamento das fontes e informações que permiti-
rão responder às questões 4 e 5, para discutir a data ideal de conclusão das atividades e sua divulgação em forma dessa exposição digital.

9. Por fim, divulgue o vídeo entre amigos, familiares, colegas de classe e outros estudantes da escola.

É possível divulgar o vídeo primeiramente para a própria turma, em algum momento de aula, aproveitando para discutir sobre os modos 
e as possibilidades de divulgação para outros públicos (amigos, familiares, outras turmas etc.).
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Nesta subseção, espera-se que os estudantes sejam capazes de identifi  car ele-

mentos característicos de populações tradicionais e a importância do território para 
elas. Como os povos tradicionais são diversos, agregá-los sob uma mesma categoria 
implica destacar elementos comuns que, necessariamente, terão um caráter mais 
geral. Assim, a antropóloga Eliane Catarino O ’ Dw y er, que foi citada na subseção 
anterior, afi  rma sobre povos quilombolas que o denominador comum dos povos 
tradicionais são “ condições de existê ncia consideradas contrastivas à ‘ modernidade’  
e à  margem das representaç õ es de ‘ desenvolvimento’  e ‘ progresso’  dos poderes eco-
nô micos e polí ticos hegemô nicos”  (O ’ Dw y er, 2013, p. 123). As inúmeras outras subcategorias (indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, extrativistas, pescadores, caiçaras, geraizeiros, faxinalenses etc.), que compõem essa categoria abrangente 
de “ povos tradicionais” , referem-se a elementos culturais e étnicos, reivindicados pelas próprias populações como mar-
cadores de distinção que exigem reconhecimento e proteção do Estado, sob pena de desaparecimento e destruição 
de seus modos de viver (pensar e agir) no mundo. Assim, as identidades dessas populações são sempre produzidas 
histórica e politicamente, sobretudo em interação com o Estado, uma observação que valeria a pena destacar durante 
a leitura do texto proposto, para evitar a essencialização das defi  nições. R elembrar as respostas elaboradas para o 
R o t eir o  de t r abalh o  anterior acerca do Decreto 6!040/2007  poderá ajudar nessa fi  nalidade.

Seria interessante os estudantes perceberem então a variedade de sentidos que os termos “ terra” e “ território” 
podem assumir para as populações tradicionais e não tradicionais. É a atribuição de signifi  cado e sentido ao que 
seja “ terra” que diferencia o indígena de um fazendeiro, por exemplo. Enquanto para o segundo terra é local de 
produção e trabalho, para o primeiro tem um sentido mais abrangente de reprodução da vida em suas diferentes 
formas (física e cultural, como dispõe o artigo 231). Aliás, é por esse motivo que, para se referir à “ terra” , populações 
tradicionais empregam mais frequentemente o termo “ território” , para evitar confusões e indicar que o espaço em 
que vivem é constitutivo de sua organização social e de sua cultura, e jamais deve ser destacado delas.

P á g i n a  1 2 2
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A reportagem trata da importância dos povos tradicionais – no caso abordado 

os indígenas – para a conservação da biodiversidade. Estudos arqueológicos na 
Amazônia vêm demonstrando, por exemplo, que a fl  oresta não tem nada natural, 
no sentido de “ selvagem”  ou “ espontânea” . Ela é também cultivada, pois sofre 
ação antrópica dos indígenas há muitos séculos, desde antes da chegada dos co-
lonizadores, por meio dos seus modos de manejar as plantas, abrir espaços para 
construção de aldeias, rotas e caminhos para caça, entre outros. Em suma, onde 
parece haver uma fl  oresta, há um jardim. Ao longo de todos esses anos de interação 
com o ambiente, os indígenas desenvolveram uma série de conhecimentos sobre 
plantas, animais, solo, subsolo, águas (rios e lagos), que permitiram uma diversifi  -
cação de espécies de diferentes cultivos, identifi  cação de plantas terapêuticas para 
fabricação de fármacos, fertilização do solo, entre outros elementos que mereceram atenção de cientistas ocidentais 
interessados em aperfeiçoar técnicas de produção agrícola, de elaboração de medicamentos ou cosméticos, e assim 
por diante. Esses saberes locais permitem identifi  car com maior acurácia sinais das mudanças climáticas, como lembra 
a matéria sugerida para leitura. O  que também tem atraído a atenção de agências estatais para estabelecer parcerias 
com essas populações. Sugere-se atentar para a ressalva feita pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, citada na 
reportagem, de que esses conhecimentos tradicionais não são um “ tesouro” , no sentido de um repertório de dados e 
informações fi  xo produzido historicamente pelos indígenas, mas que se encontra em contínua atualização e formulação.

Esta seção permite trabalhar um conjunto de habilidades diferentes por meio da leitura da reportagem e do R o t eir o  
de t r abalh o . T rata-se de refl  etir sobre uma parceria estabelecida entre uma agência pública de pesquisa científi  ca, a 
Empresa Brasileira de P esquisa Agropecuária (Embrapa), e comunidades indígenas do rio Negro, acerca de um sistema 
agrícola desenvolvido pelas populações locais. P ela descrição do projeto de parceria, compreende-se que os conhe-
cimentos tradicionais, em permanente atualização, trazem muitas informações sobre qualidades e capacidades do 
solo, promovem a diversidade genética de espécie para o cultivo, o que permite um uso mais sustentável dos recursos 
naturais, enfi  m, apontam respostas que cientistas ocidentais vêm buscando para problemas como conservação am-
biental. Assim, pela parceria que os cientistas estão interessados em estabelecer com os indígenas os estudantes serão 
capazes de criticar tipologias evolutivas e oposições dicotômicas, especialmente a de bárbaros/civilizados, conteúdo 
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O  Decreto  presidencial n. 6.040, de 2007  , instituiu a  P olítica Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos P o-

vos e Comunidades T radicionais , ampliando o reconhecimento iniciado pela Constituição de 19 8 8  de que o Brasil 
deve garantir direitos específicos à manutenção dos modos de  vida dos  povos tradicionais . Como vimos, os direitos 
de indígenas e quilombolas já haviam sido incorporados à Carta de princípios do Estado nacional. Q uais eram en-
tão esses outros “ povos tradicionais”  elencados pela lei de 2007 ?

Com o auxílio da internet,  faça a pesquisa sugerida no R o t eir o  de t r abalh o .
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1 .  Q uais são os “ povos e comunidades tradicionais”  incluídos na legislação brasileira pelo Decreto  presidencial 

 n. 6.040, de 2007 ?
2 .  Q uais são as características fundamentais para identifi  car o que é uma cultura tradicional?
3 .  Q uais são os povos ou comunidades tradicionais  que vivem em seu estado?  
4 .  E em seu município ou região ?  Q uais são os povos ou comunidades tradicionais que se encontram mais 

perto de você?
5 .   Escolha dentre esses povos tradicionais mais próximos um sobre o qual aprofundar  seus conhecimentos e 

 levantar os seguintes dados:  
•  Q uais são as características culturais desse povo ou comunidade?
•  Q ual é  a sua história?  
•  Como se formou?
•  Q ual  é a relação  desse povo ou comunidade com a terra em que vive ?  
•  O  território tradicional está juridicamente demarcado e devidamente protegido para o usufruto desse povo?
•  Q uais  tipos de conflitos e ameaças a população enfrenta?

6 .   Agora, busque  fotos, vídeos e reportagens sobre o povo estudado. 
7 .  Se possível, tente entrar em contato com as lideranças desse grupo por meio de redes sociais ou sites ofi  -

ciais. Explique que  está realizando uma pesquisa  escolar para conhecer melhor a história da comunidade 
tradicional. Se houver alguém  com disponibilidade para  ajudá-lo,  peça mais informações sobre  esse povo 
ou comunidade,  conversando sobre  as principais demandas de direitos  pelas quais eles lutam . P roponha-se 
auxiliar na divulgação e na valorização dessa cultura e desses conhecimentos.

8 .  R eúna  as informações, as  imagens e os dados sobre o  povo pesquisado em um vídeo, feito e editado por 
você  (pode ser pelo celular), compondo uma espécie de exposição digital. 

9 .   P or fi  m, divulgue o vídeo entre amigos, familiares, colegas de classe e outros estudantes da escola.
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P ara povos indígenas e quilombolas, ter garantida a posse de seu território de ocupação tradicional equivale a ter 

 asseguradas as condições mais fundamentais para a continuidade de seu povo e sua cultura, isto é, de seus modos de 
criar, fazer e viver. 

Q uando falamos na necessidade de reconhecer o direito dos povos tradicionais à terra, não estamos nos referindo à 
 terra  como um pedaço de chão, indefinido ou descontextualizado.  R eferimo-nos, sim, à porção de espaço  à qual aquele 
povo, especificamente, está ligado:  o lugar geográfico particular que permitiu  o florescimento de sua tradição, seus costu-
mes, suas histórias, seus mitos ;  que acolheu seus antepassados e  que protege as expectativas para as gerações futuras. 
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1 .  C o m a  p r o mu l g a ç ã o  d a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 98 8 ,  o s  t e r r i t ó r i o s  q u i l o mb o l a s  c o n q u i s t a r a m r e c o n h e c i -
me n t o  e  t i v e r a m s e u  c a r á t e r  d e  r e s i s t ê n c i a  v a l o r i z a d o  n a  C a r t a   C o n s t i t u c i o n a l .  A  r e g u l a ç ã o  d e s s e s  
t e r r i t ó r i o s  é  u m p r o c e s s o  s o c i a l  i mp o r t a n t e  p o r  f a z e r  a  c o mp e n s a ç ã o  d e  q u a l  d í v i d a  h i s t ó r i c a  
b r a s i l e i r a ?

2 .  D e n t r e  a s  v a r i a d a s  o r i g e n s  e  t r a j e t ó r i a s  d e  c o n s t i t u i ç ã o  d o s  t e r r i t ó r i o s  q u i l o mb o l a s ,  q u a l   é  o  t r a ç o  
c o mu m e n t r e  a s  d i f e r e n t e s  c o mu n i d a d e s  f o r ma d a s ?
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A seguir, leia parte da notícia veiculada no portal da F undação de Amparo à P esquisa do Estado de São P aulo 

( F apesp) e, depois, siga as orientações  do R o t eir o  de t r abalh o .

P o v o s t r adic io n ais t ê m  p ap el c r u c ial n a c o n ser v aç ã o  da bio div er sidade
E lton Alisson

N a regiã o do alto e do m é dio R io N egro,  no A m az onas,  ex istem  m ais de 1 0 0  v ariedades de m andioc a,  c u ltiv adas h á  
geraçõ es p or m u lh eres das c om u nidades indígenas,  q u e c ostu m am  f az er e c om p artilh ar ex p eriê nc ias de p lantio,  c h egando 
a ex p erim entar dez enas de v ariedades em  seu s p eq u enos roçados ao m esm o tem p o.

E x em p lo de c onserv açã o da agrob iodiv ersidade p or p op u laçõ es tradic ionais,  o sistem a agríc ola do R io N egro f oi re-
gistrado p elo I nstitu to do P atrim ô nio H istó ric o e A rtístic o N ac ional ( I p h an)  em  2 0 1 0  c om o p atrim ô nio im aterial do B rasil.

A  p artir da c onstataçã o de q u e essas p rá tic as c u ltu rais geram  u m a div ersidade de grande im p ortâ nc ia p ara a se-
gu rança alim entar,  elab orou - se u m  p roj eto- p iloto de c olab oraçã o entre a E m p resa B rasileira de P esq u isa A grop ec u á ria 
( E m b rap a)  e as organiz açõ es indígenas do m é dio e alto R io N egro.

O  p roj eto integrará  u m a inic iativ a c riada p elo Ministé rio da C iê nc ia,  T ec nologia e I nov açã o ( MC T I )  p or m eio do C onse-
lh o N ac ional de D esenv olv im ento C ientíf ic o e T ec noló gic o ( C N P q ) ,  c om  o ob j etiv o de c h egar a u m  p rogram a q u e estim u le 
a c olab oraçã o entre c ientistas e detentores de c onh ec im entos tradic ionais e loc ais.

A  inic iativ a f oi anu nc iada p or Maria Manu ela L igeti C arneiro da C u nh a,  p rof essora em é rita do D ep artam ento de 
A ntrop ologia da U niv ersidade de C h ic ago,  nos E stados U nidos,  e p rof essora ap osentada da U niv ersidade de S ã o P au lo 
( U S P ) ,  na ab ertu ra da R eu niã o R egional da A m é ric a L atina e C arib e da P lataf orm a I ntergov ernam ental sob re B iodiv ersida-
de e S erv iços de E c ossistem as ( I P B E S ,  na sigla em  inglê s) ,  oc orrida no dia 1 1  de j u lh o na sede da F ap esp ,  em  S ã o P au lo.

“ O  p roj eto- p iloto será  u m  b om  ex em p lo de c om o é  p ossív el a c olab oraçã o entre a c iê nc ia e os c onh ec im entos tradic io-
nais e loc ais,  c ap az es de dar grandes c ontrib u içõ es p ara a c onserv açã o da div ersidade gené tic a de p lantas –  u m  p rob lem a 
ex trem am ente im p ortante” ,  disse C arneiro da C u nh a,  c oordenadora do p roj eto.

“ A  c onserv açã o in situ  de v ariedades de p lantas,  p or ex c elê nc ia,  p ode e dev e ser 
f eita p elas p op u laçõ es tradic ionais.  O  B rasil,  ao p rom u lgar o tratado da F A O  [ O rganiz a-
çã o das N açõ es U nidas p ara a A lim entaçã o e a A gric u ltu ra]  sob re rec u rsos f itogené ti-
c os,  se ob rigou  a estim u lar essa op çã o” ,  af irm ou .

C arneiro da C u nh a ressalv ou  q u e,  dif erentem ente do q u e c ostu m a se entender,  os 
c onh ec im entos tradic ionais nã o sã o u m  “ tesou ro” .  N ã o sã o ap enas dados q u e dev em  
ser arm az enados e disp onib iliz ados p ara u so q u ando se desej ar,  c om o f oi f eito c om  a 
m edic ina ay u r v é dic a,  na Í ndia.  D e ac ordo c om  a antrop ó loga,  a sab edoria tradic ional é  u m  p roc esso v iv o e em  andam en-
to,  c om p osto p or f orm as de c onh ec er a natu rez a,  alé m  de m é todos,  m odelos e “ p rotoc olos de p esq u isa”  q u e c ontinu a-
m ente geram  nov os c onh ec im entos.

[ . . . ]
D e ac ordo c om  C arneiro da C u nh a,  os p ov os tradic ionais e indígenas sã o m u ito b em  inf orm ados sob re o c lim a e a 

div ersidade b ioló gic a loc ais –  e,  p or isso,  p odem  aj u dar os c ientistas a c om p reender m elh or as m u danças c lim á tic as e o 
p rob lem a da p erda da b iodiv ersidade.

E sses p ov os c ostu m am  h ab itar á reas m ais v u lnerá v eis a m u danças c lim á tic as e am b ientais e sã o m u ito dep endentes 
dos rec u rsos natu rais enc ontrados nessas regiõ es.  A c om p anh am  c om  m inú c ia c ada detalh e q u e c onstitu i e af eta dire-
tam ente su a v ida e sã o c ap az es de p erc eb er c om  m aior ac u rá c ia m u danças no c lim a,  na p rodu tiv idade agríc ola ou  na 
dim inu içã o de nú m ero de esp é c ies de p lantas e anim ais,  p or ex em p lo,  ap ontou  a antrop ó loga.

[ . . . ]

S egu ndo dados ap resentados p or C arneiro da C u nh a e p or Z ak ri A b du l H am id,  p residente do I P B E S  na ab ertu ra da 
reu niã o na F ap esp ,  h á  ap rox im adam ente 3 0  m il esp é c ies de p lantas c u ltiv adas no m u ndo,  m as ap enas 3 0  c u ltu ras sã o 
resp onsá v eis p or f ornec er 9 5 %  dos alim entos c onsu m idos p elos seres h u m anos;  arroz ,  trigo,  m ilh o,  m ilh eto e sorgo res-
p ondem  p or 6 0 % .

I sso p orq u e,  c om  a c h am ada “ R ev olu çã o V erde” ,  oc orrida logo dep ois da S egu nda G u erra Mu ndial,  h ou v e u m a seleçã o 
das v ariedades m ais p rodu tiv as e genetic am ente u nif orm es,  em  detrim ento de p lantas m ais adap tadas à s esp ec if ic idades 
de dif erentes regiõ es do m u ndo.  D if erenças de solo e c lim a f oram  c orrigidas p or insu m os e def ensiv os agríc olas.  C om  isso,  
se esp alh ou  u m a grande h om ogeneidade de c u ltiv ares no m u ndo –  lev ando à  p erda de m u itas v ariedades loc ais.

[ . . . ]
U m  dos ex em p los m ais c é leb res dos im p ac tos c au sados p ela p erda de div ersidade agríc ola,  segu ndo a p esq u isadora,  

f oi a f om e na I rlanda,  q u e m atou  1  m ilh ã o de p essoas no sé c u lo X I X  e c au sou  o ê x odo de m ilh ares de irlandeses p ara os 
E stados U nidos.
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da habilidade EM13CHS105, elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor 
argumentos (habilidade EM13CHS103) sobre a acurácia desses saberes locais para 
medir o impacto de diferentes modelos socioeconômicos no uso de recursos naturais 
(habilidade EM13CHS306), bem como a mudança que transformações tecnológi-
cas – pensemos no modo de cultivar a terra, por exemplo – provocam nas relações 
sociais (EM13CHS403). A atividade também permitirá aos estudantes analisar as 
dinâmicas socioambientais considerando o modo de vida das populações tradicionais, 
suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade, tal como 
proposto pela habilidade EM13CHS302.
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 Roteiro de trabalho
1. Por que o sistema agrícola do rio Negro, no Amazonas, tornou-se um 

exemplo de conservação da agrobiodiversidade?
Porque o modo de fazer agricultura entre populações indígenas do rio Negro trabalha com 
grande diversidade de espécies para o mesmo cultivo. No caso da mandioca, por exemplo, 
são mais de cem variedades, como menciona a reportagem. Além da diversidade de espécies, 
existe também a diversidade das formas de plantio, e todo um conhecimento nativo sobre 
o solo, suas qualidades e capacidades. Isso pode, inclusive, beneficiar o conhecimento da 
ciência ocidental. O que ocasiona a parceria entre agências de pesquisa, como a Embrapa, e 
os povos indígenas do Alto Rio Negro.

2. Qual é a relação entre os povos tradicionais e a conservação ambiental?
A agricultura e o extrativismo de povos tradicionais tendem a melhor conservação genética das 
espécies de plantas, o que é decisivo para evitar o avanço de pragas que atingem toda uma plan-
tação de monocultura, por exemplo. Além disso, são práticas mais atentas aos ciclos naturais do 
ambiente, evitando o esgotamento dos solos e o desmatamento descontrolado, por exemplo. 
São, portanto, práticas mais sustentáveis e, nesse sentido, contribuem para a conservação am-
biental, o que, aliás, beneficia não apenas as populações tradicionais, mas toda a coletividade, 
para além do local, pelo fato de evitarem ações que levem a maior desregulação do clima.

3. Por que, segundo a análise apresentada pela notícia, os conhecimentos 
tradicionais não podem ser vistos apenas como um “tesouro”? 
Como demonstra Manuela Carneiro da Cunha, a antropóloga citada na reportagem, esses 
conhecimentos tradicionais não funcionam como um repertório ou armazém de dados fixado 
no tempo, mas continua sendo constantemente atualizado, inclusive em seus “protocolos de 
pesquisa”, pelo saber prático que deriva das interações das populações indígenas entre si e 
com o ambiente.

4. Segundo as análises da antropóloga Maria Manuela Carneiro da Cunha, 
por que é imprescindível contarmos com os povos tradicionais para com-
preender o impacto das mudanças climáticas?
Porque eles desenvolveram um senso ou uma capacidade de observação que lhes permite 
notar com maior acurácia transformações no ambiente, como o aumento ou a diminuição no 
número de espécies animais ou vegetais, alteração no regime de chuvas, entre outros elemen-
tos que compõem um clima ou microclima local.

5. No século XX, a Revolução Verde foi responsável por selecionar e uni-
formizar as variedades vegetais comercializadas mundo afora, gerando 
grande risco para a segurança alimentar. Por que a perda de diversidade 
genética dos produtos agrícolas é um risco para a segurança alimentar? 
E por que valorizar e apoiar os povos tradicionais é uma estratégia para 
reverter essa situação?
A perda da diversidade genética é um risco para segurança alimentar, na medida em que plantações baseadas em monoculturas estão mais 
vulneráveis à ação de pragas, como o que aconteceu na Irlanda no século XIX, mencionado na reportagem, que destroem grande quantidade 
de cultivos de uma só vez, diminuindo drasticamente o estoque de alimentos para uma população, gerando episódio de fome, por exemplo. 
Valorizar a agricultura de povos tradicionais significa valorizar métodos de produção agrícola fundados na diversidade de espécies plantadas 
para um mesmo cultivar, o que, a curto e longo prazo, evita a ação de pragas, é mais respeitoso dos ciclos naturais do meio ambiente, permite 
uma alimentação mais equilibrada e saudável, livre de agrotóxico, por exemplo, a quem tem acesso a ela.
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  DIFERENTES FORMAS DE DEMARCAÇÃO
Vimos pela leitura do artigo 231 da Constituiç ã o Federal que cabe à União demarcar e proteger as terras indígenas, 

além de fazer respeitar os seus bens. O decreto 1 775/96 regulamentou o procedimento, e este é o assunto da próxima 

Na lógica meritocrática, o pressuposto é de que 
todos os indivíduos  sejam iguais entre si e, portanto, 
 tenham a mesma capacidade para prosperar . Assim, 
aqueles que alcançam  certo destaque “merecem” o 
reconhecimento ,  pois  se supõe que se esforçaram indi-
vidualmente mais do que os outros. 

Essa visão de mundo parte da concepção de que é o 
indivíduo quem tem mais poder no jogo de forças con-
tra a sociedade, que todas as pessoas são igualmente 
livres para conquistarem o que desejam e que, portanto, 
a sociedade (na figura do Estado ou da família) não pre-
cisa ter nenhuma responsabilidade sobre ele. 

Tal argumento geral aproxima-se daquilo que 
Margaret Thatcher,  primeira-ministra do Reino Uni-
do na década de 1980 e expoente mundial da visão 
econômica liberalista, defendia: “Essa coisa de so-
ciedade não existe, o que existe são homens, mu-
lheres, indivíduos”. 

No entanto, a meritocracia ignora que as pessoas nas-
cem em condições sociais distintas e que sua socialização 

depende das oportunidades dadas por essa condição. A 
vida social, como vimos  neste capítulo, define inúmeros 
aspectos  de nossas práticas culturais e também cons-
trange determinados  papéis sociais. Assim, embora 
existam indivíduos que escapam eventualmente desses 
constrangimentos, a  maioria  terá uma trajetória de-
limitada pela sociedade, e não por suas capacidades 
individuais. 

PESQUISA

Etapa 3
Chegamos  à etapa de finalização da pesquisa de observação participante. O momen-

to agora é de reunir as informações mais importantes do seu estudo e organizá-las para 
apresentar  os resultados. Com a turma, combine  o formato  de debate das conclusões das 
pesquisas. É possível  que escolham apresentar o fechamento das pesquisas na forma de um 
texto escrito,  um seminário, um podcast, um vídeo, um painel feito com cartolina, etc.  Nessas apresentações, pre-
parem-se para responder  às seguintes questões:

• Qual  é  o objetivo da pesquisa?

• O que você queria compreender?

• Como foi feita  sua pesquisa de campo? 

• Quais foram os dados que você levantou? 

• O que esses dados revelaram? 

• Quais perguntas pareceram mais interessantes ? Quais você percebeu que precisaria fazer no meio do caminho? 

• Quais exemplos de situações que você observou em campo  são importantes para explicar as respostas que 
sua pesquisa encontrou? 

• Como os dados  de sua pesquisa se relacionam com os de outras ? Quais comparações  podem ser feitas?

•  Os referenciais bibliográficos que você encontrou e os autores trabalhados  neste capítulo  o ajudaram a refletir 
sobre seus dados?  De que maneira? 

• O que você ainda não sabia e a pesquisa  o ajudou a descobrir?

 Nas apresentações, é importante reservar um momento generoso  para o debate entre os pesquisadores. Após 
explicarem os resultados das pesquisas individuais, reservem um tempo para  compartilhar a experiência de  reali-
zação da pesquisa . Tentem também identificar as dificuldades que foram mais comuns, bem como os passos que 
mais gostaram de seguir nesse processo. Depois de finalizada a rodada de compartilhamento da experiência, vocês 
podem refletir: Quais novos temas mereceriam outra pesquisa de observação participante?

PARE e PENSE

1. Defi na, com suas palavras, o que 
é meritocracia .

2. Por que a ideia de meritocracia 
supõe que o  indivíduo tem mais 
força que a vida social?
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Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS105) 
Identificar, contextualizar e criticar 
tipologias evolutivas (populações 
nômades e sedentárias, entre outras) 
e oposições dicotômicas (cidade/cam-
po, cultura/natureza, civilizados/bár-
baros, razão/emoção, material/virtual 
etc.), explicitando suas ambiguidades.

Habilidade (EM13CHS302) 
Analisar e avaliar criticamente os im-
pactos econômicos e socioambientais 
de cadeias produtivas ligadas à explora-
ção de recursos naturais e às atividades 
agropecuárias em diferentes ambientes 
e escalas de análise, considerando o 
modo de vida das populações locais – 
entre elas as indígenas, quilombolas e 
demais comunidades tradicionais suas 
práticas agroextrativistas e o compro-
misso com a sustentabilidade.

Habilidade (EM13CHS306) 
Contextualizar, comparar e avaliar os 
impactos de diferentes modelos socioe-
conômicos no uso dos recursos natu-
rais e na promoção da sustentabilidade 
econômica e socioambiental do planeta 
(como a adoção dos sistemas da agro-
biodiversidade e agroflorestal por di-
ferentes comunidades, entre outros). 

Habilidade (EM13CHS403) 
Caracterizar e analisar os impactos 
das transformações tecnológicas nas 
relações sociais e de trabalho próprias 
da contemporaneidade, promovendo 
ações voltadas à superação das desi-
gualdades sociais, da opressão e da 
violação dos Direitos Humanos. 
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255TERRITÓRIOS TRADICIONAIS: INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

subseção. Nesta seção, valeria a pena relembrar alguns pontos sobre o estatuto 
das terras indígenas e quilombolas já discutidos anteriormente. Uma vez demar-
cada, a terra indígena continua sendo de propriedade da União, e aos indígenas é 
concedido o usufruto do solo, com posse permanente, com direitos imprescritíveis 
sobre a terra, não podendo a União jamais vendê-la ou destinar a outro uso – é 
nesse sentido que elas são inalienáveis e indisponíveis como afi rma o parágrafo 4º

do artigo 231. Já as terras quilombolas podem ser tituladas diretamente no nome 
da associação da comunidade, sendo de propriedade coletiva, mas igualmente in-
disponíveis, inalienáveis e com direitos imprescritíveis – o artigo 68 do ADTC dispõe 
sobre a “propriedade defi nitiva”, uma vez o título tendo sido expedido. 

A leitura da imagem de Davi Kopenawa com outros yanomami perto da placa 
que indica os limites da demarcação pode ser aproveitada para evocar passagens 
já lidas de denúncias feitas por essa liderança indígena de desrespeito à lei e 
falhas na proteção da terra demarcada, por causa das invasões de garimpeiros e 
madeireiros, que veremos mais uma vez na seção Releitura deste capítulo. Isso 
permite perceber que nem sempre a luta dessas populações termina com a demarcação. A segunda imagem trata 
de manifestação em favor das demarcações; muitas encontram-se paralisadas e, como veremos, na subseção a 
seguir, a demora na regularização dessas terras expõe as populações a situações de violência.

Sugere-se que, se possível, a tabela sobre as terras indígenas presente na seção seja projetada ou reproduzida 
no quadro, para uma leitura em conjunto com a turma das etapas de demarcação, cujo cumprimento pode levar 
anos. Seria interessante atentar para alguns aspectos: (I) todo ato de demarcação apoia-se sobre estudos científi cos 
de caráter histórico e antropológico, que resultam em laudos; (II) todo processo acontece de maneira pública, com 
compartilhamento das informações produzidas; (III) abrem-se sempre espaços para contestações, porque na maioria 
das vezes as terras indicadas para demarcação são também reivindicadas por outros atores; em geral, esses outros 
atores, que podem ser fazendeiros, empresas agropecuárias, de mineração, pequenos agricultores, assentamentos 
rurais, entre outros, podem apresentar documentos indicando que na verdade essas terras já tinham sido tituladas 
em nome de particulares; foi, por exemplo, o que aconteceu com as terras reivindicadas pelos indígenas Guarani-
-Kaiowá, num caso que se tornou bastante midiatizado; (IV) ao fi nal, toda a terra demarcada necessita ainda de 
homologação da Presidência da República, que, vale a pena notar, não está sujeita a nenhum prazo.

Antes de passar para as questões do Pare e pense, pode-se fomentar outra refl exão com o grupo: há um 
projeto de lei que visa transferir para o Congresso Nacional a competência de homologação das terras indígenas; 
isso facilitaria ou difi cultaria o procedimento? Para isso, seria necessário verifi car a composição de deputados e 
senadores. Se a bancada ruralista de fazendeiros for forte e tiver muito apoio, por exemplo, as chances são em 
alguma medida menores para se ter terras homologadas. 
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 PARE e PENSE

1. Pelo que apreendemos neste capítulo, quais são os elementos em co-
mum entre os territórios indígenas e quilombolas?
Um dos elementos comuns entre esses territórios é o estreito vínculo de interdependência entre 
povo e território, para reprodução de sua vida física e cultural, como diz por exemplo o artigo 231 
da Constituição. Tanto indígenas quanto quilombolas e outras populações tradicionais têm esse 
traço comum: sentimento de pertencimento a uma coletividade (étnico-racial, por exemplo) ligada 
a determinado território, que é passado de geração em geração. Outro elemento compartilhado é 
a coletivização ou o uso comum da terra.

2. Quais são as diferenças no processo de demarcação e regulamentação 
desses territórios?
As diferenças passam pelo tipo de processo administrativo adotado e pelas agências estatais encar-
regadas disso, o que trataremos melhor na questão seguinte. Quanto ao processo administrativo, 
em ambos os casos há um estudo antropológico para se reconhecer o uso tradicional da terra por 
determinada população dotada de culturas, usos e costumes específicos. No caso dos indígenas, a demarcação da terra leva à expedição de 
um título que fica em nome da União. Os indígenas têm o usufruto (posse) permanente da terra, mas não a propriedade. No caso dos territórios 
quilombolas, se todo o processo se encaminhar à conclusão, pode lhes ser transmitida a propriedade definitiva, como dispõe do artigo 68 da 
ADCT que lemos anteriormente.

3. Quais são as principais instituições estatais envolvidas nesses processos?
No caso dos indígenas, a Funai, que pertence ao Ministério da Justiça, que faz os estudos antropológicos e históricos sobre a população e o 
território, para embasar a demarcação, que é de sua competência; e Presidência da República, responsável pela homologação por decreto da 
terra demarcada. Sugere-se explicar aos estudantes o que é uma homologação: trata-se de uma confirmação. As informações encontram-se 
na tabela lida na seção anterior. No caso dos povos quilombolas, as instituições estatais envolvidas são a Fundação Palmares, que atualmente 
integra o Ministério do Turismo, e o Incra, atualmente na Casa Civil. No caso dos quilombolas, o processo se encerra no Incra. Não precisa 
passar pela Presidência da República como no caso dos indígenas.
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  Davi Kopenawa (à esquerda), 
presidente da Hutukara Associação 
Yanomami, coloca uma nova 
placa oficial de demarcação da 
Terra Indígena Yanomami durante 
manifestação para retirada dos 
fazendeiros da região do Ajarani. 
Roraima, 2013. 

  EREN ES R AS E E AR A
As etapas de regularização 

territorial são diferentes nas 
Terras Indígenas e nos terri-
tórios quilombolas, tendo em 
vista os também diferentes ór-
gãos administrativos envolvidos 
na regulamentação. 
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  Em São Paulo, protesto na avenida 
Paulista, em 2013, exige do governo 
federal a demarcação e a homologação 
das terras indígenas em todo o território 
nacional, em cumprimento à Convenção 
n. 169 da Organização Internacional 
do Trabalho, que garante aos povos 
indígenas o “direito de autonomia e 
controle de suas próprias instituições, 
formas de vida e desenvolvimento 
econômico, propriedade da terra e de 
recursos naturais”.
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As Terras Indígenas (TI) são administrativamente demarcadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai), seguindo 
os procedimentos dispostos no Decreto n. 1775, de 1996. A seguir, veja os passos do processo de reconhecimento 
e regularização.

Fase O que acontece?

1. Estudos de identificação A Funai nomeia um antropólogo para elaborar estudo antropológico e coordenar os 
trabalhos do grupo técnico especializado que fará a identificação da TI em questão.

2. Aprovação da Funai O relatório do estudo antropológico deve ser aprovado pela presidência da Funai, que, 
no prazo de 15 dias, fará com que ele seja publicado.

3. Contestações As partes interessadas terão um prazo de até 90 dias após a publicação do relatório 
para se manifestar.

4. Declaração dos limites O Ministro da Justiça terá 30 dias para declarar os limites da área e determinar sua 
demarcação física, ou desaprovar a identificação.

5. Demarcação física Declarados os limites da área, a Funai promove a demarcação física.

6. Homologação O procedimento de demarcação deve, por fim, ser submetido à presidência da Repúbli-
ca para homologação por decreto.

7. Registro A terra demarcada e homologada será, em até 30 dias após a homologação, registrada 
no cartório de imóveis da comarca correspondente e na Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU).

TERRAS Indígenas no Brasil. Como funciona a demarcação? Disponível em: https://terrasindigenas.org.br/pt-br/demarcacao. Acesso em: 2 ago. 2020.
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No caso das terras quilombolas, há duas instituições envolvidas no processo: primeiro a Fundação Palmares, 
 responsável pela certificação, em nome do Estado, da autoatribuição étnica das comunidades quilombolas. Depois, 
o processo de regularização da terra é encaminhado  ao Incra, que inicia o procedimento de reconhecimento terri-
torial e submete o pedido a vários estudos (históricos, antropológicos, ecológicos, entre outros). Com o resultado 
positivo da avaliação, o território se torna apto para receber a titulação . Mas esse processo pode levar anos e se 
arrastar em processos judiciais ou pela atuação morosa do  Poder Executivo.

Mulheres quilombolas marcham em defesa de seus direitos. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 
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PARE e PENSE

1. Pelo que apreendemos  neste ca-
pítulo, quais são os elementos em 
comum entre os territórios indí-
genas e quilombolas? 

2.  Quais são as diferenças no pro-
cesso de demarcação e regula-
mentação desses territórios? 

3. Quais são as principais institui-
ções estatais envolvidas nesses 
processos?

 Vida e luta pelo reconhecimento

 Índios guarani protestam na Avenida Paulista, em São 
Paulo, em 2017. O ato, em frente ao prédio onde fica 
o escritório da Presidência da República em São Paulo, 
defendia a revogação imediata da portaria 683 do 
Ministério da Justiça, que anulou a declaração da Terra 
Indígena Jaraguá, localizada na cidade.  

 Em foto de 2014, Cassius Fonseca, Kely Fonseca e Reinaldo 
Fonseca mostram os documentos de reconhecimento da 
Comunidade Negra do Barranco São Benedito,  em Manaus 
(AM), composta de 25 famílias que vivem em uma espécie 
de quilombo urbano.
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  VIDA E LUTA PELO RECONHECIMENTO
Sugere-se que, antes da leitura desta subseção, seja exibido para a turma, durante a aula, o vídeo As difi culdades 

dos quilombolas, de 7 minutos, cuja referência está disponível no Livro do Estudante, e que trata das difi culdades 
de comunidades quilombolas em fazer a regularização fundiária. Nele vemos o depoimento de uma mulher negra 
quilombola, Lenire dos Santos, que vive com a família numa comunidade, onde estão outras pessoas de sua rede 
de parentesco, cujas terras estão situadas dentro de uma fazenda em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. Por conta 
dessa situação fundiária, eles precisam destinar um terço de sua produção para o fazendeiro, como se fosse o paga-
mento pelo aluguel da terra, um tipo de relação que evoca aquela que estudamos na seção Narrativas, por meio 
do romance Torto arado. Seria interessante, após a visualização do vídeo, fomentar uma refl exão com os estudantes 
sobre como as pessoas entrevistadas expressam seu vínculo com o território e por quais razões elas não desejam 
sair de lá – Lenire diz que o modo de vida que ela tem seria irreproduzível em Salvador e que os conhecimentos e 
as competências que ela desenvolveu na sua comunidade permitem que ela e sua família vivam bem ali, mas na 
capital, caso fosse para lá depois de ser expulsa da terra, iria morar numa periferia e os conhecimentos e as com-
petências não lhe serviriam mais. Por meio dos depoimentos retratados no vídeo, pode-se compreender os efeitos 
concretos da demora na regularização das terras de comunidades tradicionais, como a do quilombo onde reside 
Lenire: ameaças dos fazendeiros – ela fala em intervenções agressivas do fazendeiro nas reuniões e em drones que 
sobrevoavam a comunidade como se a estivessem espionando – que podem resultar em agressões e assassinatos, 
como lembra o texto desta subseção.
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 PARE e PENSE

1. A disputa por terras e os confl itos no campo são uma ameaça constante 
para as populações indígenas e quilombolas. Nesse cenário, qual é a 
importância da regularização das terras das comunidades tradicionais 
para o enfrentamento da violência no campo?
Com base na leitura do capítulo, é possível que o estudante pense em mais de uma resposta. Espe-
ra-se que ele perceba que muitas populações tradicionais (indígenas, quilombolas e outras) ainda 
aguardam a regularização de seus territórios. Só entre as populações indígenas são mais de 200 
áreas em identificação ou aguardando homologação final, como vimos. O prazo definido na Consti-
tuição e no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não tem sido observado. Assim, há uma 
situação de incerteza jurídica e fundiária, que torna as posses precárias, sujeitando as populações a 
diferentes disputas com outros atores sociais que venham reivindicar seu território. A regularização 
das terras evitaria essas disputas, por vezes violentas, e daria mais segurança e legitimidade às 
populações para protegerem seus territórios contra invasões ou pretensões de terceiros.

2. Qual é a relação entre a demarcação de territórios tradicionais e a ga-
rantia de preservação da diversidade cultural?
Vimos ao longo de todo o capítulo que o vínculo entre população e território é constitutivo na organização social de indígenas e quilombolas, 
por exemplo. Nesse sentido, a demarcação e proteção de seus territórios é uma condição necessária para a continuação e reprodução de sua 
cultura e modos de vida.
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RELEITURA
Ao chegar ao fi nal do percurso proposto neste capítulo, espera-se que os estudan-

tes possam perceber que populações tradicionais, como indígenas e quilombolas, não 
são atores de um passado superado, mas agentes sociais que fazem parte de nosso 
presente, que continuam vivendo e atualizando suas culturas. Para isso, a posse de 
um território é um pré-requisito fundamental. Vimos que a colonização implicou uma 
espoliação fundiária de grandes proporções aos povos nativos do Brasil, assim como a 
escravidão privou o negro escravizado, trazido à força para o país, do acesso à terra, 
mesmo após a abolição. Indígenas e quilombolas, assim como outras comunidades 
rurais, deslocaram-se para o interior à procura de terras livres, mas fi caram durante 
muito tempo impedidos de terem a regularização fundiária de seus territórios, seja 
pela ausência de um programa de reforma agrária, seja pela falta de uma política 
indigenista que reconhecesse os direitos originários dos povos indígenas sobre as 
terras que ocupam. Daí a formação de uma dívida histórica, de uma situação de 
extrema desigualdade formal e material no que concerne à repartição de terras, que 

1T T O  T A C O A  Í A   U LO OLA

 Em 2014, indígenas Guarani, entre eles, crianças, mais uma vez protestam em São Paulo (SP) pela demarcação de suas áreas e pela garantia 
das futuras gerações indígenas.

 Crianças dançam em cerimônia do Bumba Meu Boi na comunidade 
quilombola do Imbiral (no  Maranhão), em comemoração ao Dia da 
Consciência Negra, em 20 de novembro de 2014. A participação das 
crianças em manifestações comunitárias é de grande importância
para a continuidade da cultura local. 

 Em imagem de 2015, em Bom Jesus da Lapa 
( BA), crianças quilombolas têm aula em uma 
sala ao ar livre, sob a sombra de uma árvore. 

1. A disputa por terras e os confl itos no campo são uma ameaça constante para as populações 
indígenas e quilombolas. Nesse cenário, qual  é a importância da regularização das terras 
das comunidades tradicionais para o enfrentamento da violência no campo?

2. Qual é a relação entre a demarcação de territórios tradicionais e a garantia de preservação 
da diversidade cultural? 
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Na lógica meritocrática, o pressuposto é de que 
todos os indivíduos  sejam iguais entre si e, portanto, 
 tenham a mesma capacidade para prosperar . Assim, 
aqueles que alcançam  certo destaque “merecem” o 
reconhecimento ,  pois  se supõe que se esforçaram indi-
vidualmente mais do que os outros. 

Essa visão de mundo parte da concepção de que é o 
indivíduo quem tem mais poder no jogo de forças con-
tra a sociedade, que todas as pessoas são igualmente 
livres para conquistarem o que desejam e que, portanto, 
a sociedade (na figura do Estado ou da família) não pre-
cisa ter nenhuma responsabilidade sobre ele. 

Tal argumento geral aproxima-se daquilo que 
Margaret Thatcher,  primeira-ministra do Reino Uni-
do na década de 1980 e expoente mundial da visão 
econômica liberalista, defendia: “Essa coisa de so-
ciedade não existe, o que existe são homens, mu-
lheres, indivíduos”. 

No entanto, a meritocracia ignora que as pessoas nas-
cem em condições sociais distintas e que sua socialização 

depende das oportunidades dadas por essa condição. A 
vida social, como vimos  neste capítulo, define inúmeros 
aspectos  de nossas práticas culturais e também cons-
trange determinados  papéis sociais. Assim, embora 
existam indivíduos que escapam eventualmente desses 
constrangimentos, a  maioria  terá uma trajetória de-
limitada pela sociedade, e não por suas capacidades 
individuais. 

PESQUISA

Etapa 3
Chegamos  à etapa de finalização da pesquisa de observação participante. O momen-

to agora é de reunir as informações mais importantes do seu estudo e organizá-las para 
apresentar  os resultados. Com a turma, combine  o formato  de debate das conclusões das 
pesquisas. É possível  que escolham apresentar o fechamento das pesquisas na forma de um 
texto escrito,  um seminário, um podcast, um vídeo, um painel feito com cartolina, etc.  Nessas apresentações, pre-
parem-se para responder  às seguintes questões:

• Qual  é  o objetivo da pesquisa?

• O que você queria compreender?

• Como foi feita  sua pesquisa de campo? 

• Quais foram os dados que você levantou? 

• O que esses dados revelaram? 

• Quais perguntas pareceram mais interessantes ? Quais você percebeu que precisaria fazer no meio do caminho? 

• Quais exemplos de situações que você observou em campo  são importantes para explicar as respostas que 
sua pesquisa encontrou? 

• Como os dados  de sua pesquisa se relacionam com os de outras ? Quais comparações  podem ser feitas?

•  Os referenciais bibliográficos que você encontrou e os autores trabalhados  neste capítulo  o ajudaram a refletir 
sobre seus dados?  De que maneira? 

• O que você ainda não sabia e a pesquisa  o ajudou a descobrir?

 Nas apresentações, é importante reservar um momento generoso  para o debate entre os pesquisadores. Após 
explicarem os resultados das pesquisas individuais, reservem um tempo para  compartilhar a experiência de  reali-
zação da pesquisa . Tentem também identificar as dificuldades que foram mais comuns, bem como os passos que 
mais gostaram de seguir nesse processo. Depois de finalizada a rodada de compartilhamento da experiência, vocês 
podem refletir: Quais novos temas mereceriam outra pesquisa de observação participante?

PARE e PENSE

1. Defi na, com suas palavras, o que 
é meritocracia .

2. Por que a ideia de meritocracia 
supõe que o  indivíduo tem mais 
força que a vida social?
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uma sociedade democrática não deve admitir. Para corrigir esse quadro, a Constitui-
ção Federal de 1988 previu alguns dispositivos, como os artigos lidos neste capítulo, 
para proteger as terras ocupadas por essas populações, e seus direitos culturais, uma 
medida que poderia ser qualifi cada como de expansão da cidadania.

A leitura recomendada para esta seção é um trecho do livro A queda do céu, 
de Davi Kopenawa, intelectual e liderança indígena que nos lembra, entretanto, 
que nada está garantido. Se, por um lado, as populações indígenas sofrem com 
a demora da demarcação e da homologação de suas terras, por outro, uma vez 
demarcadas e homologadas, continuam as ameaças às terras indígenas, o que 
exige que as políticas de proteção a seus direitos sejam permanentes. Os Yano-
mami, por exemplo, tiveram sua terra homologada em 1992 e sofrem até hoje 
com invasões de garimpeiros, que poluem seus rios e contaminam os solos, e de 
madeireiros, que derrubam a fl oresta e deixam o terreno vulnerável à conversão 
em pastos que podem ser cobiçados por fazendeiros. Kopenawa diz que isso 
ocorre pela ambição desmedida do “povo da mercadoria” como ele se refere 
aos brancos. A ameaça aos indígenas acaba sendo uma ameaça à conservação 
ambiental, cujos efeitos podem atingir também os não indígenas. São esses temas 
que serão trabalhados no Roteiro de trabalho à guisa de conclusão do capítulo.

Com a leitura do trecho da obra de Davi Kopenawa, analisa-se o ponto de vista 
de indígenas sobre o problema de disputa pela terra no Brasil e dos processos de 
violação a direitos territoriais dos povos nativos, com base em uma crítica à ma-
triz conceitual da modernidade, pela violência cometida às sociedades tradicionais 
(habilidade EM13CHS102). Isso permitirá identifi car os progressos e entraves à 
concretização desses direitos, que fazem parte dos direitos humanos, incitando uma 
refl exão sobre possibilidades de superação do problema (habilidade EM13CHS605). 
Com base no Roteiro de trabalho, é feita uma síntese do aprendizado acerca de 
diferentes territorialidades presentes no Brasil, ou seja, os modos como populações 
tradicionais produzem seus territórios e neles vivem (habilidade EM13CHS205).
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Roteiro de trabalho
1. O acesso à terra é condição fundamental para garantir o direito humano 

à segurança social dos povos tradicionais, como indígenas e quilombolas. 
Entretanto, pelo texto apresentado acima, é possível induzir que esse direito 
nem sempre é assegurado no Brasil. Quais são as ameaças enfrentadas 
pelos povos indígenas que os leva a ter de lutar pelo direito de permanecer 
em seus territórios tradicionais?
Pelo trecho destacado do livro de Davi Kopenawa, as principais ameaças são as ações que visam 
aumentar a produção de mercadorias e os lucros (dinheiro), o que muitas vezes implica “queimar 
árvores”, “rasgar terras”, “sujar rios”, nos termos do autor. Assim, pode-se complementar a res-
posta pensando-se na cobiça de que são alvo as terras indígenas e quilombolas para expansão 
da fronteira agrícola e instalação de grandes plantações de monocultura ou pastos para pecuá-
ria, para exploração de minérios, retirada e comercialização da madeira, entre outras atividades.

2. Por que o povo Yanomami se recusa a sair de suas terras?
Entre tantas razões possíveis, porque, segundo Davi Kopenawa, o valor de suas terras e daqui-
lo que elas proporcionam aos Yanomami para reprodução da vida material e simbólica, física e 
cultural, são incomensuráveis. Kopenawa insiste em diversas passagens que não há dinheiro 
que compre ou se equipare ao valor das florestas, dos rios, dos animais, porque em todos eles 
pulsa a vida e, como ocorre com eles, é a manutenção da vida dos yanomami que está em jogo, o que, por sua vez, também não tem valor 
mensurável, não é passível de transação como mercadoria.

3. Quando Kopenawa afi rma: “Queremos apenas continuar vivendo nela do nosso jeito, como fi zeram nossos 
ancestrais antes de nós.” e “Sei apenas que a terra é mais sólida do que nossa vida e que não morre. Sei também 
que ela nos faz comer e viver.”, o que ele evidencia sobre a relação entre um povo e determinado território?
Ele evidencia um traço da forma de vida de populações tradicionais que discutimos em diferentes momentos deste capítulo, a saber: o 
vínculo estreito de interdependência entre povo e território para essas sociedades. Como se a perda da terra inviabilizasse por completo a 
reprodução da vida física e cultural, como diz o artigo 231 da Constituiç ã o Federal. A perda do território é a morte de um modo de vida, 
de uma cultura, que é sempre dinâmica, ao mesmo tempo que conta com uma genealogia específica, na medida em que seus costumes, 
crenças e tradições se remetem a gerações passadas, e muitas vezes estão inscritos material e simbolicamente em determinado território.

4. O que a recusa do povo Yanomami em sair de seu território ancestral tem em comum com os negros descendentes 
de escravizados, que se reivindicavam “quilombolas” no trecho do livro Torto arado, discutido neste capítulo?

Habilidade (EM13CHS102)

Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racis-
mo, evolução, modernidade, coo-
perativismo/desenvolvimento etc.), 
avaliando criticamente seu signifi-
cado histórico e comparando-as a 
narrativas que contemplem outros 
agentes e discursos.

Habilidade (EM13CHS205) 

Analisar a produção de diferentes 
territorialidades em suas dimensões 
culturais, econômicas, ambientais, 
políticas e sociais, no Brasil e no 
mundo contemporâneo, com desta-
que para as culturas juvenis. 

Habilidade (EM13CHS605) 

Analisar os princípios da declaração 
dos Direitos Humanos, recorrendo às 
noções de justiça, igualdade e fra-
ternidade, identificar os progressos 
e entraves à concretização desses 
direitos nas diversas sociedades 
contemporâneas e promover ações 
concretas diante da desigualdade 
e das violações desses direitos em 
diferentes espaços de vivência, res-
peitando a identidade de cada grupo 
e de cada indivíduo.
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1. O acesso à terra é condição fundamental para garantir o direito humano à segurança social dos povos tra-

dicionais, como indígenas e quilombolas. Entretanto, pelo texto apresentado acima, é possível induzir que 
esse direito nem sempre é assegurado no Brasil. Quais são as ameaças enfrentadas pelos povos indígenas 
que os leva a ter de lutar pelo direito de permanecer em seus territórios tradicionais? 

2. Por que o povo Yanomami se recusa a sair de suas terras?

3. Quando Kopenawa afirma: “Queremos apenas continuar vivendo nela do nosso jeito, como fizeram nossos 
ancestrais antes de nós.” e “Sei apenas que a terra é mais sólida do que nossa vida e que não morre. Sei 
também que ela nos faz comer e viver.”, o que ele evidencia sobre a relação entre um povo e determinado 
território?

4. O que a recusa do povo Yanomami em sair de seu território ancestral tem em comum com os negros des-
cendentes de escravizados, que se reivindicavam “quilombolas” no trecho do livro Torto arado, discutido 
neste capítulo?

5. Diante do que você viu neste capítulo, responda: Por que a sobrevivência de um povo está relacionada à 
garantia do direito de permanecer em seus territórios tradicionais?

  Indígenas Munduruku protestam em Brasília (DF, 2018) contra projeto construção de 
barragem em suas terras.
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  Em Brasília, indígenas protestam empunhando uma versão impressa da Constituição 
Federal de 1988, que determinou o direito à demarcação de terras. Foto de 2014. 
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A recusa está muitas vezes associada à proteção do seu modo de vida, organização social, costumes, tradições, que precisam daquele 
território específico, sem equivalente, para se reproduzir. A ancestralidade é um dos elementos definidores da importância de determi-
nado território para uma população tradicional, tanto para os indígenas quanto para os quilombolas. Porque o vínculo com as gerações 
passadas que viveram em determinado espaço é fundamental para que se produza o sentido de certas práticas culturais.

5. Diante do que você viu neste capítulo, responda: Por que a sobrevivência de um povo está relacionada à 
garantia do direito de permanecer em seus territórios tradicionais?
Porque apenas em seus territórios tradicionais esse povo é capaz de reproduzir seu modo de vida. A resposta a esta questão é uma 
continuidade à resposta da questão 3.
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TERRA Vermelha. Direç ã o de Marco Bechis. Brasil, 2008. 
A obra fi ccional inspirada em fatos reais se passa em Dourados (MS) e retrata 

uma das disputas de terra envolvendo indígenas que mais ganhou repercussão nos 
últimos anos, a dos Guarani-Kaiowá, que buscam retomar suas terras, a Tekohá, 
de onde foram expulsos por ações estatais e da iniciativa privada. Boa parte da 
narração se funda em acampamento montado pelos indígenas diante da terra que 
já foi deles e hoje é uma fazenda de soja.

GUERRAS do Brasil.doc. Produção de Luiz Bolognesi.
Trata-se de uma série de seis episódios que retratam diferentes guerras em que 

o Brasil se envolveu durante sua história, algumas das quais têm continuidade até 
hoje, como a guerra contra os indígenas, que faz parte do episódio 1. A guerra contra o quilombo de Palmares faz 
parte do episódio 2, e, mais uma vez, pela série de relatos dos especialistas, pode-se entender melhor a formação 
dessas comunidades camponesas negras e seus descendentes nos dias de hoje. O episódio 1 sobre as “guerras da 
conquista” traz, entre outros, o relato de Ailton Krenak, liderança e intelectual indígena tratado neste capítulo.

RELATÓ RIO Figueiredo (documento). 
Trata-se de um documento que se supunha desaparecido depois de um incêndio no Ministério da Agricultura, 

mas que foi encontrado intacto – 7 mil páginas, 30 tomos originais – no Museu do Índio, localizado no Rio de 
Janeiro, no ano de 2013, enquanto se realizavam os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que investiga-
va violações de direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988 no Brasil. Esse relatório trazia informações sobre 
torturas cometidas por agentes do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) contra indígenas, que culminava às vezes em 
massacres contra aldeias inteiras.

HABITAR Habitat: Quilombola. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x6I5SGgrXBg. Acesso em: 
2 ago. 2020.

Trata-se do primeiro episódio de uma série sobre formas de morar e viver no Brasil, em diferentes comunidades 
e regiões do Brasil. Acompanha-se no fi lme o cotidiano de membros de duas comunidades quilombolas, uma em 
Goiás, outra em Minas Gerais. A primeira é mais rural, a segunda urbanizada pela expansão de Belo Horizonte. 
É apresentado o conceito de quilombo, e, pelo fi lme, podemos ver as condições para que quilombolas possam 
reproduzir seus modos de vida material e simbólica.

CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Disponível em: 
http://conaq.org.br/. Acesso em: 2 ago. 2020.

No referido website, pode-se encontrar mais informações sobre essa articulação nacional de organizações 
quilombolas no nível dos estados. Na aba “Quem Somos”, há uma apresentação das etapas de criação da Conaq 
a partir do I Encontro Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas em 1995, consolidando-se a repre-
sentação no nível nacional em 2000. O site atualiza permanentemente notícias sobre comunidades quilombolas 
do país, traz uma síntese dos instrumentos legais que normatizam os direitos quilombolas e produz uma série de 
documentos, inclusive com objetivos pedagógicos, para tornar mais conhecida a história e modos de vida dessas 
comunidades tradicionais.

VIAGENS em Escravo. Disponível em: https:www.slavevoyages.org/. Acesso em: 2 ago. 2020. 
O site traz um enorme banco de dados sobre o comércio transatlântico de escravizados desde o século XVI, 

está disponível em português e, por meio dele, é possível saber os países que participaram do tráfi co negreiro, as 
populações trazidas à força para o continente americano, podendo ainda produzir estatísticas a partir de outras 
variáveis, como etnia, idade e sexo dos escravizados trazidos. A aba “Recursos” disponibiliza materiais específi cos 
para planejamentos pedagógicos.

OIT – Organização Internacional do Trabalho. Convenção n. 169, de 7 de junho de 1989. Disponível em: http://
www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/legislacao/legislacao-docs/convencoes-interna-
cionais/convecao169.pdf/view. Acesso em: 2 ago. 2020. 

Trata-se de um dos documentos jurídicos mais importantes para assegurar os direitos e as garantias de popu-
lações tradicionais localizadas nos países signatários em todo o mundo. Foi regulamentada, produzindo efeitos no 

hoje, como a guerra contra os indígenas, que faz parte do episódio 1. A guerra contra o quilombo de Palmares faz 
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
TERRA Vermelha. Direção de Marco Bechis . Brasil, 2008. 
Ambientado no Mato Grosso do Sul, o filme tem a participação de indígenas  guarani-
- kaiowás para contar a história de um povo  que tenta recuperar suas terras ancestrais 
saqueadas por fazendeiros da região. Apesar de  ser uma obra ficcional, trata com 
realismo as diversas camadas de violência em meio aos conflitos de terra, dando des-
taque às populações indígenas fora da Amazônia, onde a expansão colonial e agrícola 
aconteceu primeiro. 

GUERRAS do Brasil.doc . Produção de Luiz Bolognesi. 
No Episódio 1, “As guerras da conquista”, acompanhamos um con-
junto de relatos pessoais e históricos que narram o genocídio indíge-
na como uma guerra iniciada nos primórdios da colonização, e que 
está em curso até os dias de hoje. A série  está disponível  on-line em 
plataformas de filmes.

 RELATÓRIO Figueiredo. O nome  é dado a 
um conjunto de documentos que por mais de 
45 anos ficou desaparecido. Reencontrado em 
2013, o Relatório condensa uma ampla apuração 
e denuncia  matanças e torturas contra indígenas, 
praticadas por latifundiários e funcionários do 
Serviço de Proteção ao Índio, órgão criado em 
1910 pelo Estado brasileiro durante as frentes de 
expansão para o interior do país. Para saber mais 
sobre o  Relatório Figueiredo , você pode acessar o endereço eletrônico do Ministério Público. Disponível em: http://
www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-
-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo. Acesso em: 2 ago. 2020. O relatório está disponível no acervo 
digital do Museu do Índio. Disponível em: http://www.docvirt.com/docreader.net/docmulti.aspx?bib=museudoin-
dio&pagfis=. Acesso em: 2 ago. 2020.

 HABITAR Habitat: Quilombola. Disponível em: https://www.youtu-
be.com/watch?v=x6I5SGgrXBg. Acesso em: 2 ago. 2020.

Nesse documentário, é possível acompanhar a rotina diária em uma co-
munidade remanescente de quilombo no território Kalunga, em Goiás. 
 Perceba o modo de vida e os conhecimentos dos quilombolas e aprenda  
um pouco mais sobre a cultura desse povo tradicional por meio de um 
olhar sensível para sua relação com a terra e a casa  – o lar deles.
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Brasil a partir do Decreto n. 5 051/2004. É mais conhecida pelo seus artigos 14 e 15, que versam sobre a “consulta 
livre, prévia e informada” que é devida a populações indígenas e tribais sempre que houver projetos de realização 
de obras com impactos socioambientais em seus territórios. O documento aliás reconhece a legitimidade da con-
cepção distinta de território trazida por essas populações e vincula os Estados a proteger não apenas os direitos 
civis, políticos e sociais dessas populações, mas também seus direitos culturais.
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Referências bibliográficas complementares
CUNHA, Analice. A construção da participação popular na Assembleia Nacional Constituinte. Jus.com.

br, ago. 2015. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/41724/a-construcao-da-participacao-popular-na-as-
sembleia-nacional-constituinte. Acesso em: 27 jul. 2020.

Trata-se de um artigo em site jurídico, em que a autora descreve e analisa os procedimentos adotados 
para realização da Constituinte em 1987 e a participação da sociedade civil, por meio de emendas populares.

CUNHA, Manuela Carneiro da. Os índios na Constituição. Novos Estudos Cebrap, v. 37, n. 3, 2018, p. 429-443.
Trata-se de um artigo que reconstitui historicamente a mobilização de diferentes atores da sociedade civil, dentre 

os quais a própria autora, que é também antropóloga, durante a Constituinte para garantir os direitos territoriais 
e culturais dos povos indígenas no Brasil. O artigo mostra que, se a Constituição Federal de 1988 representa um 
avanço em termos de promoção e proteção a esses direitos, sua realização continua sendo ameaçada.

GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil. São 
Paulo: ClaroEnigma, 2015. (Coleção Agenda Brasileira).

Neste livro, o autor analisa a formação histórica de comunidades negras camponesas, que receberam o nome 
de “quilombos” desde o período colonial e designavam o espaço de refúgio de escravizados que escapavam 
das fazendas. O autor parte de extensa documentação para mostrar os diferentes tipos de quilombos que 
foram constituídos, os saberes e as práticas desenvolvidos por seus integrantes, seu significado de resistência, 
as ações empreendidas pelo poder central para reprimi-los, os remanescentes dessas comunidades existentes 
ainda hoje, e a fundação de outras comunidades do tipo no período pós-abolição.

O’DWYER, Eliane Catarino. Desenvolvimento e povos tradicionais. In: IVO, Anete B. L. (coord.). Dicionário 
temático desenvolvimento e questão social. São Paulo: Annablume, 2013. v. 1, p. 123-128.

A autora busca identificar os principais elementos definidores do que são “povos tradicionais” sem cair em 
generalizações, mostrando como diferentes populações reivindicam suas identidades e territórios. No verbete é 
apontado como denominador comum desses povos o modo de existência coletivo que contrasta com o modo 
individualista da modernidade.

OLIVEIRA, João Pacheco de. O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e for-
mação de alteridades. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016.

Num balanço de sua produção mais recente, o antropólogo João Pacheco de Oliveira reflete sobre o modo 
de administrar o território e as populações adotado pelo Estado, especialmente as indígenas, ao longo de dife-
rentes momentos da história nacional, pelos diferentes ciclos econômicos. Há uma reflexão sobre o significado 
sociológico de fronteira e de processos de territorialização e etnicização.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
A autora estuda as doutrinas racialistas da segunda metade do século XIX tal como foram desenvolvidas 

por intelectuais brasileiros (juristas, médicos, escritores, cientistas) para pensar as diferenças raciais no país. Para 
isso, utiliza um vasto material de arquivo provindo de museus etnográficos, institutos histórico-geográficos e 
das faculdades de direito e medicina que datam da época imperial.

SILVA, José Afonso da. Parecer. In: CUNHA, Manuela Carneiro da; BARBOSA, Samuel (org.). Direitos dos 
povos indígenas em disputa. São Paulo: Editora da Unesp, 2018, p. 17-42.

Trata-se de um parecer elaborado pelo jurista José Afonso da Silva, motivado por uma consulta feita por 
intelectuais e organizações que assessoram movimentos indígenas, sobre o tema do “marco temporal”, como 
ficou conhecido o pré-requisito de apenas se demarcar terras onde os indígenas exerciam a posse até a pro-
mulgação da Constituição de 1988. Nele, o autor discorre sobre o sentido do termo “direitos originários”, tal 
como presente no artigo 231 da Carta Magna, e conclui que o marco temporal é uma restrição inconstitucional.
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O capítulo apresenta uma refl exão sobre as for-
mações e dinâmicas territoriais, por meio do estudo 
do ordenamento do território brasileiro e da cons-
tituição das relações de poder que se estabelecem 
no espaço.

Entendendo o território como espaço onde se 
estabelecem as relações de poder e também como o 
espaço no qual se manifestam as territorialidades, o 
capítulo inicia-se abordando a formação do território 
brasileiro e questões relacionadas à fronteira, pro-
blematizando sua dinâmica, diversidade e confl itos.

Em seguida, propõe a análise dos espaços consi-
derando as disputas territoriais, por meio do enfoque 
da preservação ambiental e tomando como base 
a região amazônica, território este que apresenta 

diversos confl itos territoriais que envolvem diferentes agentes e comunidades, 
com ênfase nas questões indígena e de sustentabilidade.

Este capítulo está articulado com os demais do volume por buscar compreender 
o território como fonte de recurso e como base para a reprodução cultural e para 
a formação das identidades.

Para a utilização dos textos, imagens e mapas, sugere-se sempre iniciar a 
conversa com os estudantes problematizando cada recurso, sondando seus co-
nhecimentos prévios, instigando a elaboração de hipóteses e, após o desenvolvi-
mento do conteúdo, revisitando o material para questionar os estudantes se suas 
concepções acerca do tema foram modifi cadas.

Para iniciar o trabalho com o capítulo, pode-se explorar as imagens da abertura, 
perguntando aos estudantes se eles conhecem lugares da cidade onde ocorre o 
comércio ambulante, como o mostrado na primeira imagem. Ao analisá-la, é inte-
ressante problematizar se qualquer pessoa, que queira, poderia vender produtos 
ali ou se antes teria de conhecer as normas que regem essa atividade naquele 
espaço, mesmo que estas não sejam institucionalizadas.

A imagem do campo de futebol pode ser explorada a partir das relações terri-
toriais que se dão no momento do jogo, durante a partida com estratégias para a 
posse de bola. Mas também pode ser analisado o domínio territorial entre campo 
e arquibancadas, bem como o domínio de parte da arquibancada por uma torcida 
e por outra. Dessa forma, o futebol, que é uma atividade bastante popular, pode 
ser uma forma de introduzir as discussões sobre território com os estudantes.

Já a imagem que mostra a placa marcando o limite territorial entre Brasil e 
Uruguai pode iniciar uma discussão sobre a importância de dividir e dominar os 
territórios, retomando conceitos já tratados durante a vida escolar do estudante, 
como as ideias de Estado-nação, território nacional, autodeterminação dos povos 
e autonomia.
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Pessoas caminham por um trecho tomado pelo comércio ambulante no calçadão de Copacabana, no município do Rio de Janeiro (RJ). Foto de 2018.

1 5

Disputa de futebol em um campo de várzea em Belo Horizonte (MG), em 2018.

Via de circulação em um trecho da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Foto de 2020.
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Em atividades sociais, como encontrar amigos na rua, fa-
zer compras ou praticar algum esporte, reconhecemos, 
naturalmente, a existência de diferentes espaços com 

funções e formas de funcionamento próprias. Reconhecemos 
também os limites entre esses espaços, que separam, por exem-
plo, um campo de futebol de uma arquibancada. Você já parou 
para pensar sobre a importância dos espaços e dos territórios na
organização das sociedades humanas? Já teve a oportunidade 
de refletir sobre isso em uma viagem, ao sair de um bairro para 
outro ou atravessar os limites de um município, a divisa de um 
estado ou as fronteiras de um país? 

As características das paisagens e os recursos naturais dispo-
níveis no território são fundamentais para estruturar os assen-
tamentos humanos e as atividades econômicas. O modo como 
os territórios são administrados e as relações políticas entre os 
habitantes de cada território e entre os povos de territórios dife-
rentes também são aspectos determinantes para compreender a 
dinâmica social.

Neste capítulo, vamos compreender as transformações do território brasileiro e al-
guns dos principais conflitos e disputas que envolvem sua ocupação atual por diferen-
tes agentes territoriais. Assim, poderemos refletir sobre a ação dos diversos interesses 
econômicos e sociais em jogo na ocupação do espaço geográfico. Para começar, va-
mos conhecer um pouco da história do povo indígena Maxakali ou Maxacali.
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Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional 

e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos 
e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando 
diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão 
das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

3.  Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (pro-
dução, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição 
de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional, nacional e global.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinha-
das ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade.

Ao longo do capítulo, serão apresentados diferentes recursos, como textos, imagens, mapas e gráficos, 
que contribuirão para o desenvolvimento de diferentes habilidades e competências. A competência 1 
será tratada ao longo do capítulo por meio de discussões que permitam ao estudante analisar processos 
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais em diferentes âmbitos (local, regional, nacional), o que 
será desenvolvido em atividades como as das seções Ler mapas, Pesquisa e Ler depoimentos, ao tratar 
de aspectos relacionados à constituição do território amazônico e a seus desafios atuais. 

A competência 2 será desenvolvida por meio das atividades das seções Narrativas, Ler mapas, Pes-
quisa e Ler depoimentos, além dos textos e mapas que permitem compreender a formação do território 
brasileiro. Com a análise das dinâmicas e da diversidade na fronteira, serão tratadas questões relacionadas 
aos brasiguaios e às cidades gêmeas, por exemplo.

São propostas reflexões sobre a importância do território para a reprodução sociocultural dos povos tradicio-
nais e indígenas, evidenciando a contradição entre o interesse das atividades para a produção em massa e o 
modo de vida tradicional. Também serão tratados o papel e as ações realizadas pelo Estado que interferem 
na formação territorial.

A competência 3 será trabalhada ao analisar o contexto do território amazônico, abordando a relação 
que diversos grupos estabelecem com a natureza e as diferentes maneiras de explorar os recursos da região, 
promovendo a consciência ambiental e refletindo sobre os direitos dos povos originários e a importância 
desses grupos para o desenvolvimento de práticas sustentáveis. Esses aspectos serão tratados por meio de 
atividades como as das seções Ler mapas e Ler texto e gráfico. 

 Já a competência 6 será mobilizada por meio de atividades como as das seções Narrativas e Ler 
depoimentos, que promovem discussões sobre o papel de cada indivíduo e dos grupos na participação 
política como meio para o exercício da cidadania e do respeito às diferenças culturais e a promoção da 
igualdade de direitos.
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Competências gerais da BNCC
1, 2, 4, 7, 9, 10

Objetivos do capítulo:
1.  Entender como se formam os territórios e as fronteiras.

2.  Refletir sobre as transformações decorrentes de políticas públicas adotadas no 
Brasil e sua relação com as disputas por territórios na Amazônia.

3.  Compreender o papel de cada cidadão na construção dos territórios e se per-
ceber como protagonista na transformação política dos territórios.

4.  Analisar os diferentes fatores que interferem nas disputas territoriais na Ama-
zônia e se posicionar contra a violência vivida pelos povos da floresta.

Tema Contemporâneo Transversal (TCT):
• Educação ambiental

O debate sobre o tema do capítulo, com base na análise e nas discussões sobre 
as imagens, contribui para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes e 
para sensibilizá-los aos conteúdos que serão apresentados.

Páginas 134 e 135
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Página 136

 NARRATIVAS
O texto da seção narra os problemas enfrentados pelos Maxacali e Krenak 

que tiveram suas terras reduzidas e ocupadas pelas atividades agropecuárias 
e extrativistas, destacando as estratégias de resistência desses povos em 
relação à imposição da cultura não indígena. Além disso, a seção evidencia 
a importância do território para o desenvolvimento da cultura material e 
imaterial dos povos.

A habilidade EM13CHS206 será tratada por meio da identifi cação das áreas 
ocupadas pelos Maxacali, aplicando os princípios de localização, distribuição, 
extensão e conexão entre as atividades econômicas e o território indígena.

A análise da narrativa e o debate que ela suscita contribui para o desenvolvi-
mento da habilidade EM13CHS601, pois, ao identifi car as demandas e os prota-
gonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas, busca-se considerar 
o contexto de exclusão social e econômica na qual essa população se encontra, 
para, a partir disso, promover a conscientização sobre a importância de realizar 
ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país.

 Roteiro de trabalho

1. Segundo Krenak, quais são as difi culdades vividas pelos Maxacali para 
preservar seu território e seu modo de vida?
Espera-se que os estudantes identifiquem como dificuldades o desmatamento e a ocupação 
da área por fazendas agropecuárias.

2. Converse com os colegas sobre a importância do território para a preserva-
ção da cultura de um povo. Depois, com base em suas conclusões, elabore 
uma lista de argumentos que justifi quem tal importância.
Os estudantes poderão apresentar ideias relacionadas à importância do território como fonte 
de recursos (extrativismo vegetal e animal, áreas de cultivo e criação de animais) e como 
espaço que permite a reprodução cultural e da identidade, pois é no território que realizam 
práticas culturais próprias que estabelecem elementos simbólicos, a ancestralidade do grupo, 
a religiosidade, a memória, festividades, práticas agrícolas etc.

3. Em sua opinião, por que povos como os Maxacali utilizam como estratégia 
de resistência a recusa em aprender a língua portuguesa e a criação de 
mundos paralelos ao dos não indígenas?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes apresentem ideias como a importância da lín-
gua como fator que estabelece a identidade de um povo e que a criação de mundos paralelos 
é uma forma de resistir ao aculturamento. 

  FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO E 
DAS FRONTEIRAS
A leitura do texto da seção poderá ser realizada de forma compartilhada, com breves pausas que permitam 

relacionar as informações com o mapa. Dessa forma, o estudante compreenderá a formação do território brasileiro 
como processual, verifi cando os momentos históricos, as formas de incorporação territorial e as disputas que per-
mearam a constituição do território brasileiro.

Durante a leitura ou em momentos que a antecedam, é oportuno retomar alguns termos e conceitos que sub-
sidiarão as discussões do capítulo e também levantar os conhecimentos prévios dos estudantes.

Habilidade (EM13CHS206)

Analisar a ocupação humana e a 
produção do espaço em diferentes 
tempos, aplicando os princípios de 
localização, distribuição, ordem, 
extensão, conexão, arranjos, casua-
lidade, entre outros que contribuem 
para o raciocínio geográfico.

Habilidade (EM13CHS601) 
Identificar e analisar as demandas e 
os protagonismos políticos, sociais 
e culturais dos povos indígenas e 
das populações afrodescendentes 
(incluindo as quilombolas) no Brasil 
contemporâneo considerando a his-
tória das Américas e o contexto de 
exclusão e inclusão precária desses 
grupos na ordem social e econômica 
atual, promovendo ações para a redu-
ção das desigualdades étnico-raciais 
no país. 
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Você já parou para pensar que o território brasileiro nem sempre apresentou a 
exata configuração observada em um mapa político atual? As características desse 
território foram se constituindo e se consolidando como parte da formação histórica 
do Brasil, inicialmente como colônia de Portugal e, depois, como país independente. 
A ocupação do território, vinculada ao desenvolvimento das atividades produtivas, a 
ocorrência de conflitos com vizinhos sul-americanos e o estabelecimento de tratados 
diplomáticos foram fundamentais para a formação do território brasileiro. 

O primeiro evento diplomático importante para entender a formação do terri-
tório do Brasil levou ao Tratado de Tordesilhas, que você estudou no capítulo 3. O 
Tratado, firmado em 1494, determinava a divisão das terras descobertas e ainda 
por descobrir entre Portugal e Espanha. O critério para a distribuição era a localiza-
ção geográfica, adotando-se como referência uma linha imaginária traçada a 370 
léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Ficou estabelecido que pertenceriam 
a Portugal as terras situadas a leste dessa linha imaginária, entre elas uma parte do 
atual território brasileiro, partindo da costa banhada pelo oceano Atlântico. 

N
Antes da ocupação promovida pelos colonizadores europeus nas terras que hoje compõem o território brasi-

leiro, os vários grupos da etnia Maxakali habitavam uma área entre os rios Pardo e Doce, entre os atuais estados 
da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os remanescentes desses grupos vivem hoje na Terra Indígena 
Maxakali, no município de Bertópolis, em Minas Gerais. Sobre as tensões entre os Maxakali e os usos do território 
indígena, leia um trecho da entrevista com Ailton Krenak. Em seguida, reflita sobre o tema com base no Roteiro 
de trabalho. 

Tem um povo que vive na região do vale do Mucuri, em Minas Gerais, os Maxacali. Eles são vizinhos dos Krenak, 
que estão na bacia do rio Doce. Nosso território, nossas florestas, foram devastados. O gado entrou lá no começo 
do século 20. A única coisa que os mineiros sabiam fazer era derrubar mata, botar boi e fazer garimpo. Os nossos 
parentes Maxacali continuam até hoje cercados por todas aquelas fazendas, sendo moídos por aquela violência co-
lonial em volta deles. Mas 90% deles não falam português e se negam a aprender português – como uma maneira 
de continuar vivendo neste mundo, que são capazes de recriar todo dia. Eles dão nome a todas as plantas e animais 
que existiram naquela paisagem antes de ela ser destruída. Cantam para eles, invocam a presença deles e criam um 
mundo animado para poder habitar. Os Krenak foram várias vezes arrancados da beira do rio e jogados em outros 
sítios, outros lugares, e tivemos que fazer o mesmo. Tivemos que criar um mundo para poder habitar, paralelo a este 
que vocês habitam no cotidiano. É uma orientação que pode ser pensada como mágica, mas na verdade é o nosso 
modo de vida. Enquanto perseverarmos nele, vamos continuar sendo quem somos. Essa experiência de experimentar 
uma consciência coletiva é o que orienta as minhas escolhas. [...].

MASSUELA, Amanda; WEIS, Bruno. O tradutor do pensamento mágico. Cult Uol, São Paulo, n. 251,  
4 nov. 2019. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/ailton-krenak-entrevista. Acesso em: 11 maio 2020.

1. Segundo Krenak, quais são as dificuldades vividas pelos Maxakali para preservar seu território e seu modo 
de vida?

2. Converse com os colegas sobre a importância do território para a preservação da cultura de um povo. 
Depois, com base em suas conclusões, elabore uma lista de argumentos que justifiquem essa importância.

3. Em sua opinião, por que povos como os Maxakali utilizam como estratégia de resistência a recusa em 
aprender a língua portuguesa e a criação de mundos paralelos ao dos não indígenas?
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Divisa ou limite?
Pode-se iniciar a leitura do mapa perguntando aos estudantes qual é a diferença 

entre divisa, limite e fronteira. Com base nas ideias apresentadas, é possível elaborar 
uma tabela que organize as características expostas por eles para cada termo. Após 
as discussões, é interessante retomar essa tabela para verifi car as hipóteses corretas. 

TEXTO COMPLEMENTAR 
 A Faixa de Fronteira resulta de um processo histórico que teve como base a preo-

cupação do Estado com a garantia da soberania territorial desde os tempos da Colônia. 
A principal legislação em vigor sobre a Faixa de Fronteira foi promulgada em 1979, mas 
o espaço territorial de segurança paralelo à linha de fronteira existe desde o Segundo 
Império.

Sob o governo de Dom Pedro II a largura estabelecida foi de dez léguas ou 66 
quilômetros. Desde então, a extensão da Faixa de Fronteira foi sendo alterada, primeiramente para 100 e nos anos 
trinta para 150 quilômetros, permanecendo até hoje. A Constituição de 1988 avalizou essa disposição que manteve o 
ideal focado na defesa territorial. A Lei nº 6 634, de 1979, ainda persiste como a referência jurídica sobre a Faixa de 
Fronteira, que corresponde a aproximadamente 27% do território Nacional com 15 719 km de extensão. Abriga cerca 
de 10 milhões de habitantes de 11 estados Brasileiros, e linda a 10 países da América do Sul.

A preocupação com a segurança nacional e soberania territorial, de onde emana a criação de um território especial 
ao longo do limite internacional terrestre do País, embora legítima, não tem sido acompanhada de uma política pública 
sistemática que atenda às suas características. Dada baixa densidade demográfica, provocada em grande parte pela vo-
cação “atlântica” do país, associada às grandes distâncias e às dificuldades de comunicação com os principais centros 
decisórios, a Faixa de Fronteira experimentou um relativo isolamento que a colocou à margem das políticas de desen-
volvimento. Como consequência, este processo tem contribuído para formação de um cenário particular, marcado, so-
bretudo, pelo desenvolvimento de uma identidade própria muito influenciada pelas comunidades vizinhas na fronteira.

Em função da posição geográfica dos municípios em relação à linha de fronteira é possível separá-los em dois 
grandes grupos, os lindeiros e os não-lindeiros, sendo que o grupo dos municípios lindeiros pode ser subdividido em 
outros três subgrupos: 1) aqueles em que o território do município faz limite com o país vizinho e sua sede se localiza 
no limite internacional, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semi-conurbação com uma localidade do país 
vizinho (cidades-gêmeas); 2) aqueles cujo território faz divisa com o país vizinho, mas cuja sede não se situa no limite 
internacional; e 3) aqueles cujo território faz divisa com o país vizinho, mas cuja sede está fora da Faixa de Fronteira. O 
grupo dos municípios não-lindeiros, situados à retaguarda da faixa, pode ser dividido em dois subgrupos: 1) aqueles 
com sede na Faixa de Fronteira e 2) aqueles com sede fora da Faixa de Fronteira.

Atualmente a base territorial das ações do Governo Federal para a Faixa de Fronteira estabelece como áreas de 
planejamento três grandes Arcos, definidos a partir da proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento 
da Faixa de Fronteira (PDFF – 2005), com base na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do Minis-
tério da Integração. O primeiro é o Arco Norte que compreende a Faixa de Fronteira dos Estados do Amapá, Pará, 
Amazonas e os Estados de Roraima e Acre, o segundo é o Arco Central, que compreende a Faixa de Fronteira dos 
Estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o terceiro é o Arco Sul, que inclui a fronteira dos Estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como nos outros Arcos, diferenças na base produtiva e na identidade 
cultural foram os critérios adotados para a divisão em sub-regiões.

IBGE atualiza relação dos municípios de fronteira. CNM Notícias, 28 mar. 2019. Disponível em: https://www.cnm.org.br/
comunicacao/noticias/ibge-atualiza-relacao-dos-municipios-de-fronteira. Acesso em: 11 maio 2020.
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 PARE e PENSE

1. O Tratado de Tordesilhas data de 1494. Mas a formação do Brasil como país teve início apenas em 1500. De 
que modo o território brasileiro poderia ser infl uenciado por um tratado fi rmado antes de sua existência?
O território brasileiro teria uma extensão bem menor da atual se o Tratado de Tordesilhas tivesse sido respeitado, pois, como o colonizador não sabia 
ao certo as dimensões das terras existentes, o critério de “divisão” das terras, entre as potências a época, não considerou o tamanho das áreas.

quilômetros. Desde então, a extensão da Faixa de Fronteira foi sendo alterada, primeiramente para 100 e nos anos 

1 CAPÍTULO 6

Divisa ou limite? 
Os termos divisa e limite são, muitas vezes, utilizados como sinônimos, mas têm significados 

diferentes e expressam dinâmicas territoriais, culturais e sociais distintas.
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 Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Esse 
limite entre países é considerado natural, pois tem como 
base de referência os rios Paraná e Iguaçu, elementos 
naturais da paisagem local. Foto de 2018.

 Muro de concreto erguido em 2019 no limite entre 
os territórios de Israel e do Líbano. Apesar de ter sido 
construído após a definição do limite territorial, hoje o muro 
se constitui em elemento artificial que demarca visualmente 
a separação entre os dois países.
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Baseado em  https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/ 
2013-agencia-de-noticias/releases/28009-ibge-divulga-relacao-dos-municipios 

-na-faixa-de-fronteira. Acesso em 20 ago. 2020.

 O termo divisa é em-
pregado no Brasil para 
se referir à linha que se-
para os territórios de es-
tados vizinhos. Da mes-
ma forma, os limites 
municipais se referem 
às linhas que separam os 
territórios de municípios 
vizinhos. Essas linhas, 
assim como os limites 
entre países, podem ser 
naturais ou artificiais.Os limites nacionais correspon-

dem às linhas que demarcam o 
contorno dos países e definem a 
separação entre territórios de paí-
ses vizinhos. Trata-se de linhas de-
finidas por acordos e convenções 
firmados entre os países limítrofes.
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2. Analisando o mapa da página 137, que representa a evolução do territó-
rio brasileiro, constatamos que a última alteração nos limites fronteiriços 
ocorreu em 1907, mais de 400 anos após a chegada dos portugueses. O 
que explicaria a decorrência de todo esse tempo para a consolidação 
do território?
A demora se deve ao processo de ocupação territorial, pois a região Norte foi uma das últimas a ser 
efetivamente ocupada. A compra do Acre pelo Brasil, ocorreu após diversos conflitos decorrentes da 
invasão desse território por seringueiros brasileiros.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Em 17 de novembro de 1903 foi assinado o Tratado de Petró polis, que se-
lava um acordo entre Brasil e Bolí via sobre a defi niç ã o de um trecho do limite 
territorial entre eles em meio à  Floresta Amazô nica. Trata-se de uma regiã o 
que impunha grandes difi culdades para a ocupaç ã o territorial, mas o Ciclo da 
Borracha incentivou ali uma progressiva instalaç ã o de assentamentos para a 
exploraç ã o do lá tex, em um processo que levou brasileiros a avanç ar por á reas 
até  entã o pertencentes à  Bolí via. Apó s perí odos de tensã o e confl itos, enfi m 
Brasil e Bolí via fecharam um acordo cuja principal medida foi a troca de terri-
tó rios que propiciou a incorporaç ã o pelo Brasil das terras que formam o atual 
estado do Acre. Uma das contrapartidas brasileiras foi a construç ã o da ferrovia 
Madeira-Mamoré , que permitiria incluir produtos bolivianos na carga das com-
posiç õ es, que fariam o transporte pela Floresta Amazô nica até  Porto Velho. Daí  
em diante, a carga era transferida para embarcaç õ es que navegavam por rios 
da bacia amazô nica até  o oceano Atlâ ntico e, entã o, seguia em navios de maior 
porte para os Estados Unidos e a Europa. 

A habilidade EM13CHS201 será trabalhada pela análise da ocupação da re-
gião e da construção de infraestrutura de transporte que permitiu a integração 
da região ao território, avaliando a mobilidade e a fi xação de pessoas e eventos 
políticos e econômicos.

Já a habilidade EM13CHS202 será desenvolvida pela comparação da ocupação 
do espaço com a formação de territórios, territorialidades e fronteiras. Além disso, 
ela também será trabalhada ao identifi car o papel do Estado nessas mudanças.

A habilidade EM13CHS206, por sua vez, será mobilizada com as dis-
cussões sobre a ocupação e como essa se relaciona com os princípios do 
raciocínio geográfico.

 Roteiro de trabalho

1. Uma vez incorporadas ao territó rio brasileiro, as terras que compõ em o 
estado do Acre precisariam ser efetivamente integradas ao restante do paí s. 
Por que a construç ã o da ferrovia Madeira-Mamoré  pode ser considerada 
a primeira grande medida para alcanç ar esse objetivo? 
A construção da ferrovia fortaleceu a integração do Acre ao território pois atraiu milhares de 
trabalhadores para a sua construção e deu origem a diversos assentamentos humanos, entre 
eles a cidade de Porto Velho, atual capital de Rondônia.

2. A maneira como foi descrito o percurso pelo qual eram transportados os produtos oriundos da regiã o fron-
teiriç a entre Brasil e Bolí via até  o oceano Atlâ ntico permite concluir que a integraç ã o do Acre ao restante do 
territó rio brasileiro seria um processo de difí cil execuç ã o? Por quê ? 
Sim, por causa das distâncias e das dificuldades impostas pelos aspectos naturais da região.

3. Faç a uma pesquisa para descobrir as difi culdades impostas à  construç ã o da ferrovia Madeira-Mamoré  no iní cio 
do sé culo XX e para descobrir a atual situaç ã o da ferrovia. Depois, relate suas descobertas mais importantes. 
Os estudantes poderão conhecer as dificuldades da construção que teve diversas interrupções, as perdas humanas com a morte de tra-
balhadores, que lhe conferiu o apelido de “Ferrovia da Morte”, até o atual tombamento de trechos da ferrovia pelo IPHAN. É oportuno 
utilizar um atlas escolar como fonte de pesquisa, pois permitirá a observação da vegetação nativa, do relevo, do clima e do sistema viário 
atual, o que contribui para o desenvolvimento do raciocínio geográfico, por meio do emprego dos princípios desse tipo de raciocínio 
(extensão, localização, distribuição, conexão, entre outros).

Habilidade (EM13CHS201) 

Analisar e caracterizar as dinâmicas 
das populações, das mercadorias e 
do capital nos diversos continentes, 
com destaque para a mobilidade e a 
fixação de pessoas, grupos humanos 
e povos, em função de eventos na-
turais, políticos, econômicos, sociais, 
religiosos e culturais, de modo a com-
preender e posicionar-se criticamen-
te em relação a esses processos e às 
possíveis relações entre eles.

Habilidade (EM13CHS202)

Analisar e avaliar os impactos das 
tecnologias na estruturação e nas 
dinâmicas de grupos, povos e socie-
dades contemporâneos (fluxos popu-
lacionais, financeiros, de mercadorias, 
de informações, de valores éticos e 
culturais etc.), bem como suas interfe-
rências nas decisões políticas, sociais, 
ambientais, econômicas e culturais.

Habilidade (EM13CHS206) 

Analisar a ocupação humana e a 
produção do espaço em diferentes 
tempos, aplicando os princípios de 
localização, distribuição, ordem, ex-
tensão, conexão, arranjos, casualida-
de, entre outros que contribuem para 
o raciocínio geográfico.
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Reúna-se em grupo e analise os dois mapas a seguir, com base nas perguntas do Roteiro de trabalho.
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1. O Tratado de Tordesilhas data de 1494. Mas a formação do Brasil como país teve início apenas em 
1500. De que modo o território brasileiro poderia ser infl uenciado por um tratado fi rmado antes 
de sua existência?

2. Analisando o mapa da página 137, que representa a evolução do território brasileiro, constatamos 
que a última alteração nos limites fronteiriços ocorreu em 1903, mais de 400 anos após a chegada dos 
portugueses. O que explicaria a decorrência de todo esse tempo para a consolidação do território?
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1. No mapa da esquerda, é possível identifi car as áreas de ocorrência de vegetação natural antes da coloniza-
ção portuguesa. Que formações vegetais são representadas nesse mapa?

2. Identifi quem, no mapa da direita, as áreas de ocorrência das mesmas formações vegetais. O que aconteceu 
com a extensão territorial dessas áreas?

3. Que informação representada no mapa da direita e ausente no da esquerda permite constatar as transfor-
mações sofridas pelas formações vegetais?

4. Apresentem, ao comparar os mapas, as relações que podem ser estabelecidas entre as características de ocupa-
ção do território brasileiro após o início da colonização portuguesa e as transformações na vegetação natural.

5. Segundo a opinião de vocês, é possível garantir a realização de atividades econômicas em determinado 
território e, ainda assim, evitar o desmatamento descontrolado? 
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Fonte: ÍSOLA, Leda; CALDINI, Vera Lúcia de Moraes. Atlas Geográfico Saraiva. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2009. p. 36-37.
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LER MAPAS
Ao comparar os mapas da seção, os estudantes poderão constatar como a ex-

ploração econômica do território, desde a chegada dos portugueses, levou à trans-
formação da paisagem com a redução da cobertura de vegetação natural. Historica-
mente, a população brasileira e as atividades produtivas se concentraram nas regiões 
próximas da faixa costeira, como herança do processo de colonização portuguesa, 
que se iniciou pelo litoral. Essa concentração ainda existe nos tempos atuais, mesmo 
assim se verifi cou diferentes movimentos de interiorização populacional e econômica. 
Sobretudo a partir do século XX, várias medidas governamentais foram adotadas 
para incentivar a ocupação das terras nas atuais regiões Centro-Oeste e Norte.

Com a comparação dos mapas que representam as transformações das paisa-
gens brasileiras decorrentes das atividades humanas, será desenvolvida a habilidade 
EM13CHS106 ao utilizar as linguagens cartográfi ca, gráfi ca e iconográfi ca.

A habilidade EM13CHS206 será trabalhada pela observação das transforma-
ções nos espaços e da relação destas com a ocupação humana e a produção do 
espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, 
ordem, extensão e conexão.

 Roteiro de trabalho
1. No mapa da esquerda, é possível identifi car as áreas de ocorrência de vegetação natural antes da colonização 

portuguesa. Que formações vegetais são representadas nesse mapa?
São representadas: Floresta Tropical Pluvial Amazônica; Campo Amazônico ou Campinarana; Floresta Tropical Pluvial Atlântica; Cerrado; 
Caatinga; Floresta de Araucária; Cerrado do Pantanal; Campos inundáveis do Pantanal; Campo limpo; Mangue, restinga, jundu. 

2. Identifi quem, no mapa da direita, as áreas de ocorrência das mesmas formações vegetais. O que aconteceu 
com a extensão territorial dessas áreas?
As áreas com vegetação nativa foram desmatadas.

3. Que informação representada no mapa da direita e ausente no da esquerda 
permite constatar as transformações sofridas pelas formações vegetais?
No mapa da direita, temos a representação das áreas antropizadas (alteradas pela ação hu-
mana), ocupadas pelas diversas atividades econômicas que causam o desmatamento, como a 
pecuária, a agricultura e a ocupação por cidades.

4. Apresentem, ao comparar os mapas, as relações que podem ser estabe-
lecidas entre as características de ocupação do território brasileiro após o 
início da colonização portuguesa e as transformações na vegetação natural.
Notamos que as áreas antes ocupadas pela Mata Atlântica foram praticamente todas desmata-
das, isso porque a ocupação do território ocorreu do litoral em direção ao interior. Essas áreas 
correspondem a áreas onde a densidade demográfica é maior e onde ocorre a concentração 
urbana. O Cerrado também foi bastante reduzido e essa redução corresponde ao movimento da 
fronteira agrícola. Na Floresta Amazônica os eixos de desmatamento correspondem aos eixos de 
ocupação ao longo do rio Amazonas e ao longo da Rodovia Transamazônica, além de apresentar 
desmatamentos em seus limites Sul e Sudeste em decorrência do avanço da fronteira agrícola.

5. Segundo a opinião de vocês, é possível garantir a realização de atividades 
econômicas em determinado território e ainda assim evitar o desmata-
mento descontrolado?
Espera-se que os estudantes apresentem ideias relacionadas ao desenvolvimento sustentável, ao manejo florestal e à importância am-
biental da preservação dos biomas originais.
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  AS FRONTEIRAS DO TERRITÓRIO BRASILEIRO
Os textos apresentados na seção propõem a discussão acerca das dinâmicas e questões fronteiriças. Pode-se 

debater o tema com os estudantes por meio da leitura compartilhada dos textos, realizando pausas para localizar 
os fenômenos em diferentes mapas, para discutir as principais ideias ou ainda para esclarecer possíveis dúvidas 
acerca das informações apresentadas.

Habilidade (EM13CHS106) 

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS206) 

Analisar a ocupação humana e a 
produção do espaço em diferentes 
tempos, aplicando os princípios de 
localização, distribuição, ordem, ex-
tensão, conexão, arranjos, casualida-
de, entre outros que contribuem para 
o raciocínio geográfico. 
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E M
Reúna-se em grupo e analise os dois mapas a seguir, com base nas perguntas do Roteiro de trabalho.
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1. O Tratado de Tordesilhas data de 1494. Mas a formação do Brasil como país teve início apenas em 
1500. De que modo o território brasileiro poderia ser infl uenciado por um tratado fi rmado antes 
de sua existência?

2. Analisando o mapa da página 137, que representa a evolução do território brasileiro, constatamos 
que a última alteração nos limites fronteiriços ocorreu em 1903, mais de 400 anos após a chegada dos 
portugueses. O que explicaria a decorrência de todo esse tempo para a consolidação do território?
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1. No mapa da esquerda, é possível identifi car as áreas de ocorrência de vegetação natural antes da coloniza-
ção portuguesa. Que formações vegetais são representadas nesse mapa?

2. Identifi quem, no mapa da direita, as áreas de ocorrência das mesmas formações vegetais. O que aconteceu 
com a extensão territorial dessas áreas?

3. Que informação representada no mapa da direita e ausente no da esquerda permite constatar as transfor-
mações sofridas pelas formações vegetais?

4. Apresentem, ao comparar os mapas, as relações que podem ser estabelecidas entre as características de ocupa-
ção do território brasileiro após o início da colonização portuguesa e as transformações na vegetação natural.

5. Segundo a opinião de vocês, é possível garantir a realização de atividades econômicas em determinado 
território e, ainda assim, evitar o desmatamento descontrolado? 
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Fonte: ÍSOLA, Leda; CALDINI, Vera Lúcia de Moraes. Atlas Geográfico Saraiva. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2009. p. 36-37.
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Ao debater sobre as cidades gêmeas, é conveniente propor uma breve pesquisa na internet para obser-
var a mancha urbana dessas cidades, por exemplo, os estudantes podem explorar as imagens de satélite 
de cidades como  Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina), na tríplice 
fronteira, ou as cidades de Tabatinga (Amazonas) e Letícia (Colômbia).
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 PARE e PENSE

•. Você considera homogênea a fronteira brasileira com os países vizinhos 
da América do Sul? Para ajudar nessa refl exão, faça uma análise com-
parativa entre o mapa da fronteira brasileira e outros mapas temáticos 
do Brasil. 

É oportuno que os estudantes analisem diferentes mapas temáticos, observando a ocupação na fai-
xa de fronteira, a densidade demográfica, a vegetação, o sistema viário e a hidrografia. Comparando 
essas informações com as do mapa, é possível concluir que a faixa de fronteira não é homogênea, 
ao contrário, apresenta diferentes características, demandas e dinâmicas.

Página 143

PESQUISA
A pesquisa proposta tem como objetivo fazer com que os estudantes elaborem 

um mapa que represente a dinâmica de ocupação urbana. Há várias estratégias 
adotadas pela cartografi a dinâmica, uma delas 
é elaborar um mapa a partir da sobreposição, 
como a apresentada pela atividade, outra é 
apresentar uma sequência de mapas que re-
presente o fenômeno em diferentes momentos.

Ao realizar a atividade será trabalhada a 
habilidade EM13CHS106, pois utiliza-se nela 
a linguagem cartográfi ca.

A habilidade EM13CHS103 será desenvolvi-
da por meio da seleção de evidências que nos 
permite observar pelos mapas o crescimento da 
mancha urbana.

A habilidade EM13CHS206 será mobili-
zada pela análise da ocupação humana e da 
produção do espaço em diferentes tempos, 
aplicando os princípios de localização, distri-
buição etc.

Página 144

Roteiro de trabalho 

1.  Que fenômeno ou fenômenos você selecionou? 
Resposta pessoal. Dependerá das escolhas dos estudantes, mas podem ser fenômenos como o 
crescimento da vegetação ou a supressão da vegetação nativa.

2.  Comparando as diferentes áreas projetadas em seu mapa, a que conclusões 
você chegou sobre os fenômenos que elas representam?
 A resposta dependerá do fenômeno representado pelo estudante, que poderá evidenciar o 
aumento ou a redução na extensão do fenômeno.

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS106) 

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS206) 

Analisar a ocupação humana e 
a produção do espaço em di-
ferentes tempos, aplicando os 
princípios de localização, distri-
buição, ordem, extensão, cone-
xão, arranjos, casualidade, entre 
outros que contribuem para o 
raciocínio geográfico.
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soja, e, em pequenas e médias propriedades rurais, voltadas à produção agrícola 
diversificada. Há, na região, atividades industriais ligadas à secagem e ao armaze-
namento da soja, bem como à produção de amido, no caso de pequenas unidades 
fabris. As cidades, a maioria de porte médio ou com população reduzida, organi-
zam-se em torno dessa produção agropecuária, servindo de entreposto e oferecen-
do serviços (sistema financeiro, compra de maquinário etc.). 

O Arco Sul, entre os estados do Paraná , de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, 
corresponde à faixa de fronteira mais povoada e com forte influência dos modelos de 
desenvolvimento oriundos da colonização. Trata-se de uma área que historicamente 
sofreu mais interferências relacionadas à consolidação das fronteiras com os países 
vizinhos, por isso foi alvo de políticas mais consolidadas, que remontam a conflitos 
militares com os países fronteiriços – Uruguai, Paraguai e Argentina – desde o século 
XIX, como a Guerra da Cisplatina (1825) e a Guerra do Paraguai (1864). Sua ocupação 
decorreu de processos territoriais distintos, recebendo fluxos de espanhóis e portugue-
ses, que se confrontaram com os povos originais na disputa pelo território; depois, fo-
ram para a região imigrantes alemães e italianos, formando diferentes colônias rurais. 
A faixa de fronteira é ocupada pela atividade agrícola, baseada em pequenas e médias 
propriedades, e pela criação de gados bovino e ovino em grandes fazendas. 

A partir da década de 1960, diferentes iniciativas dos governos militares brasileiro 
e paraguaio contribuíram para o crescimento do fluxo migratório em direção ao país 
vizinho. Uma mudança do Estatuto Agrário do Paraguai permitiu a compra de ter-
ras por estrangeiros, integrada a campanhas publicitárias do governo brasileiro, que 
incentivavam a compra de terras no leste do Paraguai. Além disso, a construção da 
Usina Hidrelétrica de Itaipu provocou escassez de terras no sul do Brasil, em virtude 
da desapropriação de uma extensa região. Entre 1960 e 1989, estima-se que cerca de
12 milhões de hectares foram adquiridos no Paraguai por imigrantes brasileiros atraí-
dos por preços baixos. Como resultado desses fluxos e da consequente concentração 
de brasileiros e seus descendentes – os chamados brasiguaios – no Paraguai, surgi-
ram inúmeros conflitos relacionados à concentração fundiária e a diferenças culturais.

Você já imaginou morar no Brasil, abastecer o carro no Paraguai e visitar com 
regularidade alguém que vive na Argentina? Rotinas como essa são possíveis para 
os moradores de cidades fronteiriças, como Foz do Iguaçu.

Em determinados trechos da faixa de fronteira entre o Brasil e seus vizinhos sul-ame-
ricanos ocorrem fluxos intensos de pessoas e mercadorias. Esse tipo de dinâmica ocorre 
principalmente entre as chamadas cidades gêmeas. Trata-se de cidades vizinhas, situa-
das em países diferentes e que formam uma região fronteiriça com grande densidade 
populacional e intensas interações cultural e econômica. 

No Brasil, existem cerca de 29 cidades gêmeas, das quais dez se localizam no Rio 
Grande do Sul. Um exemplo é Tabatinga, no Brasil, e Leticia, na Colômbia. O único 
marco limítrofe entre os dois países é um poste com as respectivas bandeiras, por 
isso a população transita entre as duas cidades como se fossem uma só. Como o 
custo de vida em Tabatinga é mais elevado, muitos consumidores brasileiros fazem 
suas compras em Leticia. 

Uma das mais importantes cidades gêmeas localiza-se em uma trí-
plice fronteira: Foz do Iguaçu, no Brasil; Ciudad del Este, no Paraguai; e 
Puerto Iguazú, na Argentina. Essa fronteira representa, politicamente, 
um esforço de integração entre os três países, com base em diferentes 
acordos e negociações, que culminaram na construção da Ponte Interna-
cional da Amizade, inaugurada em 1965. 

O mapa da página anterior representa a faixa de fronteira que separa 
o Brasil dos países vizinhos da América do Sul, indicada na cor amarela. 
Ao longo dessa faixa, as áreas em laranja representam as linhas de fron-
teira, onde as cidades estabelecem limites territoriais com outros países 
mas não apresentam ligações diretas com eles, como ocorre com as cida-
des gêmeas, compreendidas pelas áreas representadas na cor vermelha.

E EN E

• Você considera homogênea a 
fronteira brasileira com os paí-
ses vizinhos da América do Sul? 
Para ajudar nessa refl exão, faça 
uma análise comparativa entre 
o mapa da fronteira brasileira e 
outros mapas temáticos do Brasil.

1AS DINÂMICAS DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

E
Veja, a seguir, dois procedimentos de investigação das transformações do espaço geográfico ao longo do tem-

po. No primeiro, apresentamos duas imagens  de Dubai, nos Emirados Árabes, capturadas por satélite. Nesse caso, 
a análise se realiza por comparação. No segundo exemplo, no mapa da mancha urbana da Região Metropolitana 
de São Paulo (entre 1881 e 2010), a sobreposição dos fenômenos temporais ocorre no mesmo registro. 
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A técnica de sobreposição de áreas pode ser utilizada para representar não apenas a evolução de um mesmo 
fenômeno ao longo do tempo como também a ocorrência simultânea de fenômenos diferentes, desde que haja 
relação entre eles. 

Agora é sua vez de elaborar uma representação utilizando essa técnica. Mas, antes disso, você vai precisar fazer 
uma pesquisa para selecionar um ou mais fenômenos que possam ser representados.

reciprocidade não se encerram exclusivamente nem em suas aldeias, nem em complexos geográficos contínuos. 
Elas ocorrem no âmbito do “mundo” onde se configura este seu território. Desse modo, o domínio de um amplo 
território pelos Guarani acontece através das dinâmicas sociais, econômicas, políticas e de movimentos migrató-
rios realizados ainda hoje sobretudo por famílias do subgrupo Mbya [...].

GUARANI Mbya. Povos Indígenas no Brasil – Instituto Socioambiental. Disponível em:  
https://www.indios.org.br/pt/Povo:Guarani_Mbya. Acesso em: 18 jun. 2020.

 Vista área de Dubai, 1984.

 Vista área de Dubai, 2016.

Fonte: https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/antes-todo-esto-era-campo 
-el-brutal-crecimiento-de-17-ciudades-del-mundo-visto-desde-el-aire. Acesso em: 7 ago. 2020.



267AS DINÂMICAS DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

3.  O que muda em relação às possibilidades de comparação entre um fenômeno que é representado em ima-
gens ou mapas diferentes e outro que seja projetado na mesma representação?
A possibilidade de perceber sua dinâmica.
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 PARE e PENSE

1. A formação territorial de um país envolve a defi nição de limites ex-
ternos e a estruturação interna do território. No caso brasileiro, como 
a estruturação interna do território, ainda em processo, impacta os 
povos indígenas? 

Muitos povos indígenas ainda lutam pelo reconhecimento e pela demarcação de seus territórios, o 
que esbarra nos interesses do capitalismo, que demanda cada vez mais áreas mais extensas para 
explorar economicamente os lugares.

2. Se é possível explorar os recursos naturais sem comprometer os biomas, 
por que na atualidade são criadas Unidades de Conservação para proibir 
a extração de recursos, como forma de impedir a destruição do meio 
ambiente? A proibição de qualquer tipo de exploração ocorre em todas 
as Unidades de Conservação? 
As Unidades de Conservação (UCs) são criadas como forma de garantir a preservação de espécies 
da fauna e da flora, já que mesmo havendo técnicas de manejo, essas não são respeitadas. Não, há UCs como as Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs) que permitem a exploração dos recursos naturais, contanto que seja feita de forma sustentável.

Sociedade e território
O texto apresenta informações sobre as diferentes instâncias de participação política. A partir da leitura 

compartilhada, pode-se problematizar com os estudantes como é a participação política da comunidade jun-
to ao poder público, se a prefeitura divulga a realização de conselhos e se há gestão participativa, se há na 
comunidade lideranças e associação de moradores etc. Com isso, visa-se ao debate das diferentes maneiras 
de participação democrática, além das eleições.
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 PARE e PENSE

• O conceito de sustentabilidade surgiu vinculado ao ideal de conciliação 
entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Que fatos 
podem ser apontados para demonstrar que o ideal de sustentabilidade 
ainda não se tornou uma realidade predominante?
A existência de recursos naturais de grande interesse do capital (madeiras de lei, minérios, recursos 
biológicos) dificulta a exploração sustentável, que consiste na exploração dos recursos causando o 
menor impacto possível e de forma que garanta o desenvolvimento econômico das comunidades. 
No entanto, o interesse do grande capital gera conflitos sociais e ambientais nas áreas naturais.
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 O Estado nacional e as disputas territoriais na Amazônia
A subseção tece considerações sobre as políticas públicas adotadas para a integração da região ao restante do 

território nacional e discute seus impactos, não só ambientais, mas também sociais.

Pode-se realizar a leitura compartilhada dos textos, com o objetivo de dar voz aos estudantes, que poderão 
apresentar suas hipóteses sobre as questões amazônicas, evidenciando seu conhecimento prévio, uma vez que há 
muitas informações disponíveis (TV, internet, redes sociais) sobre os problemas da região.

da fauna e da flora, já que mesmo havendo técnicas de manejo, essas não são respeitadas. Não, há UCs como as Áreas de Proteção Ambiental 
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S e e e e  
Nos territórios político-administrativos, como mu-

nicípios, unidades federativas e Estado nacional, há 
instituições governamentais que detêm poder legal 
para o exercício de sua gestão. No Brasil, essas insti-
tuições são administradas por funcionários públicos 
e também por políticos eleitos pelo povo. Mas isso 
não significa que o restante da população não tenha 
mecanismos para influenciar o modo como o territó-
rio é gerido.

Cada indivíduo ou organização social pode buscar 
meios para fazer com que suas reivindicações che-
guem aos representantes do poder. Quanto maior a 
proporção da sociedade que se manifesta a favor ou 
contra determinadas medidas, maiores são as chan-
ces de as reivindicações serem acatadas.

O território é essencialmente a manifestação es-
pacial do poder. Desse modo, a área de um territó-
rio corresponde ao alcance das relações de domina-
ção ou das regras definidas por aqueles que detêm 
o controle sobre as instituições e os mecanismos de 
poder nele vigentes. Compreendido em sua definição 
elementar como o espaço sob controle de instituições 
ou pessoas, o conceito de território pode ser empre-
gado em diferentes contextos e escalas. 

Em uma democracia, a gestão do território é fei-
ta pelos representantes que foram eleitos pelo povo. 
No entanto, além de votar conscientemente, há ou-
tros meios de o cidadão contribuir para garantir os 

princípios democráticos, pois os modelos tradicionais 
de representação democrática se apresentam insufi-
cientes, uma vez que, na perspectiva de um Estado 
ativo, não caberia uma administração pública isolada, 
burocrática e fechada à participação. 

A Constituição Federal promulgada em 1988 
consolidou o direito da participação popular por 
meio dos chamados institutos de democracia, en-
tre eles o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular 
na formulação de leis, a participação em conselhos 
e a gestão participativa. Assim, a participação social 
efetiva na administração pública surge como meio 
de garantir e ratificar sua legitimidade, reafirmando 
o ideal de que a democracia participativa e a atua-
ção do Estado podem ser complementares na busca 
pelo bem comum.

Os povos indígenas, por exemplo, estabelecem 
os próprios territórios quando ocupam determinada 
área, e nela instituem modos próprios de convívio 
social e de utilização dos recursos naturais, além 
de controlar a entrada e a saída de pessoas. Con-
tudo, por estarem inseridos no território brasileiro, 
os territórios em que eles habitam estão sujeitos a 
normas determinadas pelas instituições de poder do 
Estado brasileiro.

De forma semelhante, outros territórios se cons-
tituem como resultado da organização de comuni-
dades formadas em realidades das mais variadas, 

A Mata Atlântica, em 1500, quando os portugueses iniciaram 
a conquista do território, estendia-se de norte a sul do país,
mas foi devastada ao longo da história de ocupação territorial 
e ainda sofre, atualmente, com o crescimento das cidades e 
o desenvolvimento econômico. Hoje, a maior parte das áreas 
que ainda apresentam esse tipo de vegetação são Unidades 
de Conservação, que sofrem constante pressão. Nesta 
imagem de 2018, observamos parte do Parque das Dunas, 
em Natal (RN), que sofre impactos com a ocupação irregular.
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PARE e PENSE

1. A formação territorial de um país envolve a defi nição de limites externos e a estruturação interna 
do território. No caso brasileiro, como a estruturação interna do território, ainda em processo, 
impacta os povos indígenas?

2. Se é possível explorar os recursos naturais sem comprometer os biomas, por que na atualidade 
são criadas Unidades de Conservação para proibir a extração de recursos, como forma de impedir 
a destruição do meio ambiente? A proibição de qualquer tipo de exploração ocorre em todas as 
Unidades de Conservação?

Biopirataria
A biopirataria pode ser entendida como a apropriação de um organismo ou do conhecimento sobre 

ele, com intenção de lucro econômico fora de sua região de origem, sem interesse em repartir com a 
comunidade os benefícios gerados por esse organismo. O termo foi cunhado em 1992, na Convenção 
sobre Diversidade Biológica. 

Observe o quadro a seguir, elaborado com base em uma reportagem do jornalista Rafael Garcia 
para a revista Galileu.

PARE e PENSE

• O conceito de sustentabilidade surgiu vinculado ao ideal de conciliação entre desenvolvimento 
econômico e preservação ambiental. Que fatos podem ser apontados para demonstrar que o ideal 
de sustentabilidade ainda não se tornou uma realidade predominante? 
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SERINGUEIRA
• O primeiro caso grave de apropriação

de recursos biogenéticos da Amazônia 
arruinou a economia local há cem anos, 
muito antes de o conceito de 
biopirataria surgir. No século XIX, o 
inglês Henry Wickham levou sementes 
de seringueira para a Malásia, que no 
início do século XX desbancou o Brasil
como maior exportador de borracha.

CURARE
• Um exemplo de apropriação do 

conhecimento indígena
é o da erva Chondodrendron 
tomentosum, usada por 
indígenas para fazer o veneno 
de �echa curare. 
A substância ativa tubocurarina foi 
isolada na década de 1940 e rendeu 
às empresas Glaxo Wellcome, 
Abbott e Eli Lilly patentes 
milionárias de relaxantes 
musculares usados em cirurgias.

JABORANDI
• A pilocarpina, um dos medicamentos 

mais usados no tratamento de 
glaucoma, foi extraída das folhas do 
arbusto jaborandi (Pilocarpus 
jaborandi), natural da Amazônia e 
patenteada pela empresa alemã 
Merck. Comunidades que conheciam 
propriedades medicinais da planta são 
hoje obrigadas a pagar royalties na 
compra de medicamentos.

SAPO
• O veneno do sapo Phyllomedusa bicolor é usado por indígenas 

brasileiros e peruanos para tratar amarelão e dores em geral. 
Na década de 1980, o cientista italiano Victorio Ersparmer obteve 
amostras da substância e publicou um estudo sobre seus 
efeitos. Depois disso, pesquisadores dos Estados Unidos 
patentearam seu uso no tratamento de isquemia de feridas 
causadas por hepatite.

JARARACA
• Em 1963, o pesquisador brasileiro Sérgio Ferreira 

descobriu que o veneno da cobra jararaca tinha um 
princípio ativo com potencial para remédios 
anti-hipertensivos.
O cientista publicou um artigo sobre a descoberta, mas 
foi o laboratório Bristol Myers-Squibb quem patenteou
o uso da substância no medicamento Captopril.

UM
SÉCULO DE 
BIOPIRATARIA

CUPUAÇU
• Em 1998 a empresa japonesa

Asahi Foods registrou a marca 
cupuaçu nos Estados Unidos e na Europa e pediu uma 
patente sobre o processo de fabricação do cupulate, o 
chocolate de cupuaçu inventado por brasileiros. Ambos 
os registros, que estão sendo contestados judicialmente, 
vieram à tona quando uma loja que vendia geleia de 
cupuaçu amazônico na Alemanha foi noti�cada.

FONTE:  GARCIA, Rafael. Quem vai explorar a biodiversidade amazônica? In: Revista Galileu. fev. 2007.    
                   Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT625254-1948-2,00.html. Acesso em: 18 jun. 2020.

ANDIROBA
• As sementes da árvore andiroba fornecem um óleo 

amarelo com propriedades medicinais conhecidas 
por indígenas e caboclos. Ele é usado para tratar
bicho-de-pé e como repelente natural de insetos. 
A empresa francesa Rocher Yves patenteou na década 
de 1990 o uso do extrato de andiroba para qualquer 
aplicação cosmética ou farmacêutica.
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 PARE e PENSE

1. Refl ita, em linhas gerais, sobre as políticas do Estado brasileiro para a 
região amazônica entre as décadas de 1960 e 1970. 
O Estado buscou promover a ocupação da região, incentivando a venda de terras e a construção de 
infraestrutura, o que atraiu grandes contingentes populacionais e fez com que, no período de uma 
década, a população crescesse muito.

2. Por que a mudança nas políticas governamentais, no início do século XXI, 
não foi capaz de alterar o modelo de exploração dos recursos naturais 
da Amazônia, tampouco a expansão da pecuária e da monocultura na 
região?

Porque não há para a região uma política de Estado. Isso faz com que a cada novo governo os projetos sejam alterados. Além disso, ainda 
persiste a ideia de que as áreas de florestas são um obstáculo para o desenvolvimento econômico. 

Os confl itos territoriais amazônicos
A subseção trata das questões territoriais na Amazônia apresentando problemas relacionados às comunidades 

tradicionais e aos indígenas e, em seguida, questões relacionadas à concentração fundiária.

TEXTO COMPLEMENTAR 
A reportagem apresentada a seguir foi feita em abril de 2020, nesse momento o Brasil e o mundo enfrentavam 

a pandemia do covid-19, que causou impactos em todos os aspectos da vida, exigindo o isolamento social durante 
alguns meses.

Como sempre, alguns sofreram mais que outros, mas, de uma forma ou de outra, todos nós sentimos 
seus impactos.

A reportagem destaca a realidade vivida no período pelas populações que vivem na região amazônica, espe-
cialmente os povos indígenas, que têm seu cotidiano e meio de sobrevivência diretamente relacionados à fl oresta. 

Apesar de os problemas terem sido intensifi cados nesse período, os confl itos de terra, a luta por território e a 
busca da preservação ambiental têm sido uma problemática recorrente na região desde a Lei de Terras, instituída 
em meados do século XVIII.

Ao longo da história brasileira e da ocupação territorial, podemos identifi car diferentes agentes territoriais, em 
alguns momentos a atuação da economia é mais presente, em outros momentos a atuação do Estado se mostra 
mais efetiva na transformação do território.

Como a pandemia agrava o risco de invasões em terras indígenas
Crise de saúde pública virou oportunidade para grileiros, garimpeiros e madeireiros avançarem sobre áreas prote-

gidas. Ações representam perigo à saúde dos povos tradicionais, que são mais vulneráveis à covid-19
A pandemia do novo coronavírus, que causa a doença respiratória chamada de covid-19, agravou o risco de ata-

ques às terras indígenas, onde lideranças denunciam que houve aumento das invasões.
Indígenas das terras Raposa Serra do Sol, em Roraima, Yanomami, entre Roraima e Amazonas, Aldeia Panorama, 

em Rondônia, e territórios Araweté, Apyterewa e Trincheira Bacajá, no Pará, relataram a exposição a invasores como 
grileiros, garimpeiros e madeireiros, que se aproveitam da crise na saúde para avançar em áreas protegidas.

Por causa da pandemia, órgãos ambientais, indigenistas e o Exército estão funcionando de modo mais precário, 
segundo contam lideranças nas aldeias. Agentes do governo se afastaram do trabalho ou reduziram o ritmo das ati-
vidades para evitar o contágio do vírus. Nessa situação, invasores viram brechas para agir.

Após a pandemia, o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostrou que o desmatamento na Amazônia, 
onde fica a maior parte das terras indígenas do país, foi de 357,9 km2 em março, área pouco maior que a de Belo 
Horizonte. A alta foi de 23% em relação a março de 2019. A área derrubada agora em março também foi maior que 
a de fevereiro de 2020.

O Nexo Jornal conversou com Nara Baré, coordenadora-geral da Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira), sobre o aumento das invasões na pandemia. Ela disse que, além de representarem um problema 
social, esses ataques ameaçam a saúde de indígenas num momento que se pede o distanciamento [...].
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Área desmatada e transformada em pastagem na divisa do 
Amazonas com Rondônia, 2017. Atualmente, a carne bovina é 
um dos principais itens de exportação do Brasil. Boa parte dela 
é proveniente da região amazônica, onde há muitas fazendas 
criadas por meio do desmatamento ilegal.

 Os co nflitos territoriais amazônicos
Na floresta vivem cerca de mil comunidades qui-

lombolas e diversas comunidades tradicionais, como 
ribeirinhos, seringueiros, jangadeiros, caboclos e cam-
poneses, que constituem a diversidade cultural, social 
e étnica da região, ao lado de centenas de povos in-
dígenas. Esses povos dependem da floresta para sua 
sobrevivência e a reprodução de sua cultura, por isso 
desenvolvem atividades de baixo impacto, que garan-
tem a preservação do meio ambiente.

A partir dos anos 1960, a ocupação do território 
amazônico ampliou-se com a abertura de novas estra-
das, facilitando o acesso a áreas de densa vegetação. 
Assim, com a privatização de terras, minas e florestas, 
a maneira pela qual a região passou a ser ocupada por 
novos desbravadores levou à exclusão social e à dester-
ritorialização das comunidades tradicionais locais. Essa 
prática culminou em uma tendência progressiva de de-
gradação ambiental. 

Os Yanomami e a luta pela terra
O povo indígena Yanomami habita uma vasta região 

de floresta localizada na fronteira entre o Brasil e a Vene-
zuela. Do lado brasileiro, suas terras compõem uma área 
de cerca de 9,6 mil quilômetros quadrados, onde vivem 
aproximadamente 19 mil pessoas em mais de 200 aldeias 
entre o estado de Roraima e o noroeste do Amazonas. 

Os primeiros contatos entre os Yanomami e os não 
indígenas ocorreram entre as décadas de 1910 e 1940, 
em virtude da expansão da atividade extrativista e 
de missões do Serviço de Proteção aos Índios, criado 
no começo do século com o propósito de integrar os 
povos indígenas à sociedade nacional. Esses contatos 
foram feitos a princípio com as frentes extrativistas e 
missionárias. 

Mas, a partir da década de 1970, os planos de 
desenvolvimento da região levaram à abertura de es-
tradas e à instalação de fazendas e serrarias, especial-

mente em Roraima, alterando de modo significativo o 
contato com os não indígenas. 

Em 1975, o projeto Radar da Amazônia (Radam), 
criado durante a ditadura militar para mapear as rique-
zas do território nacional por meio de imagens áreas 
de radar, identificou a existência de jazidas minerais na 
região onde viviam os Yanomami. A notícia deu origem 
a uma verdadeira corrida do ouro, atraindo cerca de 
40 mil garimpeiros, principalmente no final da década 
de 1980, para o território indígena. Esse novo contato 
provocou um choque epidemiológico de grandes pro-
porções, em face da transmissão de doenças conta-
giosas para as quais os Yanomami não tinham defesas 
imunológicas. Estima-se que cerca de 20% da popula-
ção yanomami morreu naquele contexto, vitimada por 
doenças e pela violência dos garimpeiros. 

Embora a atividade de extração de ouro tenha di-
minuído nas últimas décadas, e os Yanomami tenham 
conquistado, desde 1992, o direito à sua Terra Indígena, 
estima-se que, em 2019, havia entre 6 mil e 7 mil garim-
peiros atuando ilegalmente nas terras desse povo.

PARE e PENSE
1. Refl ita, em linhas gerais, sobre as políticas 

do Estado brasileiro para a região ama-
zônica entre as décadas de 1960 e 1970.

2. Por que a mudança nas políticas governa-
mentais, no início do século XXI, não foi ca-
paz de alterar o modelo de exploração dos 
recursos naturais da Amazônia, tampouco 
a expansão da pecuária e da monocultura 
na região?

Criança yanomami é levada para um posto médico por piloto 
da Força Área Brasileira, em 1990. 

Bruno Kelly/Reuters/Fotoarena
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A invasão de terras indígenas não é um problema que começou na pandemia. Invasores, muitas vezes motivados 
por negócios ilegais de grilagem, mineração e do setor madeireiro, se instalaram há décadas em áreas de terra indígena. 
Ali criam conflitos e degradam o meio ambiente, impunes por causa da ausência de fiscalização em muitos territórios.

A diferença é que, agora, a invasão a terras protegidas virou um problema não só social, mas de saúde. As popu-
lações indígenas estão entre as mais vulneráveis à pandemia no país. Invasores infectados com vírus podem contagiar 
quem vive nas áreas invadidas, em uma situação capaz de produzir grandes números de doentes e mortos.

Indígenas são historicamente mais vulneráveis a doenças vindas de fora, porque não têm imunidade contra as pato-
logias. As epidemias estiveram entre as principais causas de mortes de indígenas desde a colonização. Outros problemas 
que tornam mais desprotegidos são a falta de acesso à saúde e as dificuldades de se isolar nas aldeias.

14% da população Yanomami morreu em Roraima entre 1987 e 1990 por conta de doenças no auge da invasão 
do garimpo na região, segundo o livro “O papel político das epidemias: O caso yanomami”, de 1993.

Ao Nexo Baré afirmou que diversos povos têm tomado decisões, no interior das comunidades, de bloquear 
o acesso de pessoas de fora das terras, suspender atividades que exigem aglomeração (como reuniões e cursos) 
e adotar o isolamento social, na medida do possível. Esses grupos também têm produzido materiais informativos 
sobre a doença.

Afastar invasores, contudo, tem sido mais difícil num contexto em que os ataques avançam após anos de fragi-
lização dos instrumentos de controle dos crimes no campo, segundo os indígenas. A situação se agravou em 2019, 
quando aumentaram os casos de ataques às comunidades tradicionais, entre invasões e degradação ambiental.

O panorama dos ataques
1 – Alta das invasões 
As invasões a terras indígenas estão aumentando a cada ano e bateram recorde em 2019. Uma análise parcial do 

Cimi (Conselho Indigenista Missionário), organização que registra esses casos desde 2009, apontou 160 ocorrências 
de invasões entre janeiro e setembro de 2019. Ao todo, 153 áreas foram atingidas em 19 estados. A alta foi de 40% 
em relação ao ano de 2018, quando houve 109 casos do tipo em 12 meses.

2 – Alta do desmatamento
Acompanhando a alta das invasões, a devastação da Amazônia, região onde 

está a maior parte das terras indígenas do país, também foi recordista no último 
ano, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Entre agosto de 
2018 e julho de 2019, houve desmate de 9 762 km2, área equivalente a seis ci-
dades de São Paulo. Foi o maior número em uma década. Desse total, houve 
derrubada de 423 km2 em terras indígenas. A alta foi de 74% em relação a 2018.

3 – Aumento de assassinatos
A Comissão da Pastoral da Terra divulgou que em 2019 houve o maior número 

de lideranças indígenas assassinadas em decorrência de conflitos no campo em 11 
anos. Ao todo, foram sete mortes em 2019, contra duas em 2018, segundo dados 
preliminares. Entre os mortos estão Paulo Paulino Guajajara, no Maranhão, e Emy-
ra Wajãpi, no Amapá. Análises do Cimi, que faz um cálculo diferente, registraram 
135 assassinatos de indígenas em 2018, contra 110 no ano anterior, 2017. [...]”

VICK, Mariana. Como a pandemia agrava o risco de invasões em terras indígenas. Nexo Jornal, 18 abr. 2020. 
Disponível em:  

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/18/Como-a-pandemia-agrava-o-risco-de-invasões-em-terras-in-
d%C3%ADgenas. Acesso em: 12 maio 2020.
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 LER DEPOIMENTOS

A atividade propõe a reflexão sobre a concepção indígena de território, 
sua importância para a vida da comunidade e a importância da preservação 
ambiental.

A habilidade EM13CHS104 será abordada ao identificar conhecimentos, 
valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural 
de diferentes sociedades.

Ao debater sobre a concepção de território apresentada pelos Yanomami, 
desenvolve-se a habilidade EM13CHS203, pois podemos comparar os signifi-
cados de território em diferentes sociedades.

Habilidade (EM13CHS104) 

Analisar objetos e vestígios da cul-
tura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que caracterizam 
a identidade e a diversidade cultural 
de diferentes sociedades inseridas no 
tempo e no espaço.

Habilidade (EM13CHS203) 

Comparar os significados de território, 
fronteiras e vazio (espacial, temporal 
e cultural) em diferentes sociedades, 
contextualizando e relativizando vi-
sões dualistas (civilização/barbárie, 
nomadismo/sedentarismo, esclareci-
mento/obscurantismo, cidade/campo, 
entre outras).

Habilidade (EM13CHS601)

Identificar e analisar as demandas e 
os protagonismos políticos, sociais 
e culturais dos povos indígenas e 
das populações afrodescendentes 
(incluindo as quilombolas) no Brasil 
contemporâneo considerando a his-
tória das Américas e o contexto de 
exclusão e inclusão precária desses 
grupos na ordem social e econômica 
atual, promovendo ações para a redu-
ção das desigualdades étnico-raciais 
no país.
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Por sua vez, a habilidade EM13CHS601 será trabalhada pelo debate sobre 
a importância do protagonismo político, social e cultural dos povos indígenas.
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1. Diferentemente do que ocorre nas sociedades urbano-capitalistas, a lógi-
ca de exploração e acumulação econômicas não embasa a organização 
social nem a concepção de território dos Yanomami. Aponte elementos 
no depoimento de Davi Kopenawa que ilustram a relação de seu povo 
com o meio do qual faz parte.
Quando diz que a terra-floresta morrerá e os xamãs não poderão mais afastar as doenças, 
essa ideia apresenta a concepção de território como fonte de recursos vitais para a reprodu-
ção cultural do povo Yanomami.

2. Por que podemos deduzir, com base na fala de Davi Kopenawa, que a 
natureza, além de fornecer recursos materiais, representa uma base cultural 
e espiritual para os Yanomami?
Porque eles acreditam nos espíritos da floresta e a entendem como mãe do povo Yanomami.

3. Em ambos os depoimentos, verifi ca-se temor gerado pelo contato dos Yanomami com os não indígenas. 
Que temor é esse e o que o justifi ca?
O temor é que os não indígenas acabem com a natureza. Esse temor é justificado pela experiência que esse povo tem ao ter suas terras 
invadidas, por ter sofrido com doenças transmitidas pelos não indígenas e pelos conflitos, comuns até hoje em suas terras.

4. A principal recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a pandemia de covid-19 em 
2020, para reduzir o ritmo de propagação da doença, foi o isolamento social, segundo o qual as pessoas 
deveriam permanecer em sua residência pelo maior tempo possível. Contudo, essa recomendação não se 
mostrou viável para grande parte da população mundial. Por quê? Essa recomendação seria viável e sufi ciente 
para impedir a contaminação dos Yanomami?
Porque grande parte da população mundial vive em áreas que não têm saneamento básico, acesso a água potável e enfrenta problemas 
relacionados à subsistência. Nas áreas urbanas, grande parte da população precisa trabalhar para garantir condições mínimas de so-
brevivência. Os Yanomami, para garantir o isolamento social, deveriam ficar isolados dos não indígenas. No entanto, com as frequentes 
invasões de suas terras, eles ficam expostos a doenças.
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As informações apresentadas no texto poderão ser o ponto de partida para o debate sobre o problema fundiário, 

especialmente, na região amazônica. Pode-se articular com os textos anteriores que tratam das ações adotadas 
pelo governo para promover a ocupação da região e da lógica da produção comercial de soja e carne, que são as 
principais atividades agropecuárias que contribuem para a expansão da fronteira agrícola, além dos interesses das 
atividades mineradora e madeireira.

É oportuno problematizar com os estudantes as formas de resistência, apresentando as diferentes maneiras 
de organização social que buscam garantir a preservação do meio ambiente, o direito à terra e a preservação das 
culturas tradicionais e originárias. 

Uma das mais importantes lutas para preservar a fl oresta e a cultura dos povos que habitam a regiã o amazô nica 
teve iní cio com Chico Mendes (1944-1988), sindicalista, seringueiro e ativista, reconhecido internacionalmente pela 
sua atuaç ã o polí tica em defesa da fl oresta e contra a exploraç ã o dos seringueiros.

Chico Mendes foi responsá vel pela criaç ã o do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri (AC), onde vivia. Lá , 
organizou a Uniã o dos Povos da Floresta (alianç a entre indí genas, seringueiros, castanheiros, pequenos pescadores 
e populaç õ es ribeirinhas) para impedir o desmatamento da regiã o.

A militância de Chico Mendes deixava os fazendeiros incomodados. Uma de suas aç õ es para impedir o avanç o 
de tratores sobre as fl orestas, por exemplo, era o chamado “empate”: quando famí lias inteiras (mulheres e crianç as 
à  frente) se sentavam de forma organizada pró ximo das má quinas, inibindo o desmate. Chico Mendes ganhou 
notoriedade internacional, mas foi morto em uma emboscada feita pelo fi lho de um grileiro de terras.

A Alianç a dos Povos da Floresta surgiu em meados dos anos 1980, quando algumas das mais importantes lide-
ranç as dos povos indí genas e seringueiros do Brasil se uniram para reivindicar demarcaç õ es de territó rios e a criaç ã o 
de reservas extrativistas. Era o momento de abertura democrá tica e de quando a Assembleia Constituinte começ ou 
seus trabalhos. A articulaç ã o e a pressã o dessas lideranç as foram fundamentais para a inclusã o na Constituiç ã o de 
direitos em defesa dos povos indí genas e de proteç ã o do meio ambiente.

Atualmente, os povos da fl oresta continuam resistindo à  depredação do meio ambiente e à  pressã o causada 
pelos diferentes agentes e interesses econô micos.
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A concentração fundiária, a grilagem e a falta de regularização da propriedade da 

terra têm promovido inúmeros conflitos e mortes em todo o território amazônico. A 
Comissão da Pastoral da Terra (CPT), órgão ligado à Igreja Católica, informou que, em 
2016, foram registrados quase mil conflitos na Amazônia Legal, envolvendo cerca de 
90 mil famílias. 

Entre os municípios de Santarém e Juruti, no oeste do Pará, encontra-se um 
território de aproximadamente 87 mil hectares, chamado Gleba Nova Olinda, uma 
vasta extensão de terras públicas sob jurisdição do estado. Lá, os povos indígenas 
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Para enfrentar os desafios impostos pela lógica de ocupação dos não indígenas, os Yanomami se organizam 

politicamente e lutam pela preservação de seu território e de sua identidade cultural. Leia a seguir trechos de de-
poimentos de duas lideranças e então reflita sobre o tema com base no Roteiro de Trabalho. 

Davi Kopenawa

A terra-floresta só pode morrer se for destruída pelos brancos. Então, os riachos sumirão, a terra ficará friável, as árvores se-
carão e as pedras das montanhas racharão com o calor. Os espíritos xapiripë, que moram nas serras e ficam brincando na floresta, 
acabarão fugindo. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los para nos proteger. A terra-floresta se tornará seca e vazia. Os 
xamãs não poderão mais deter as fumaças-epidemias e os seres maléficos que nos adoecem. Assim, todos morrerão.

YANOMAMI. Povos Indígenas no Brasil – Instituto Socioambiental. Disponível em:
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Yanomami. Acesso em: 5 ago. 2020.

Dário Kopenawa 

Os garimpeiros estão na nossa casa e não temos a barreira contra a transmissão da pandemia [da covid-19]. Pode 
espalhar dentro da terra indígena, temos nossos velhinhos. E se chegar, se entrar lá, quantos yanomamis vão morrer? Não 
sabemos. É problema muito sério e corremos esse risco trazido por garimpeiros em nossa comunidade. Nós, yanomami, 
estamos com muito medo. Quem vai nos proteger, quem vai barrar essa doença?

MAAKAROUN, Bertha. “Quantos ianomâmis vão morrer?” O isolamento deste líder indígena na floresta. Estado de Minas, 
17 abr. 2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/pensar/2020/04/18/interna_pensar,1139446/

quantos-ianomamis-vao-morrer-o-isolamento-deste-lider-indigena-na-f.shtml. Acesso em: 5 ago. 2020.

Davi Kopenawa!Yanomami é escritor, xamã e líder político yanomami. Atualmente, é presidente 
da Hutukara Associação Yanomami, entidade indígena de ajuda mútua e etnodesenvolvimento.

Dário Vitório Kopenawa Yanomami, fi lho de Davi Kopenawa Yanomami, é vice-presidente da 
Hutukara Associação Yanomami.
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1. Diferentemente do que ocorre nas sociedades urbano-capitalistas, a lógica de exploração e acumulação econô-
micas não embasa a organização social nem a concepção de território dos Yanomami. Aponte elementos no 
depoimento de Davi Kopenawa que ilustram a relação de seu povo com o meio do qual faz parte.

2. Por que podemos deduzir, com base na fala de Davi Kopenawa, que a natureza, além de fornecer recursos 
materiais, representa uma base cultural e espiritual para os Yanomami? 

3. Em ambos os depoimentos, verifi ca-se o temor gerado pelo contato dos Yanomami com os não indígenas. 
Que temor é esse e o que o justifi ca? 

4. A principal recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a pandemia de covid-19 
em 2020, a fi m de reduzir o ritmo de propagação da doença, foi o isolamento social, segundo o qual as 
pessoas deveriam permanecer em sua residência durante o maior tempo possível. Contudo, essa recomen-
dação não se mostrou viável para grande parte da população mundial. Por quê? Ela seria viável e sufi ciente 
para impedir a contaminação dos Yanomami?
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grilagem: prática de 
colocar um documento 
falsi! cado em uma caixa ou 
gaveta com grilos. Depois 
de algum tempo, a ação dos 
insetos provoca um efeito 
de envelhecimento no docu-
mento, que é então utilizado 
para forjar a propriedade 
antiga de um terreno. 
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 PARE e PENSE

• De que modo o contexto em que os conflitos com os povos indígenas ocorrem pode evidenciar o pre-
domínio da economia sobre o meio ambiente e a vida humana?
Considerando que os povos indígenas e tradicionais desenvolvem atividades sustentáveis e as demais atividades, principalmente as de produção 
agropecuária comercial em grande escala, não. Pode-se perceber a pouca valorização das atividades sustentáveis em detrimento das atividades 
de alto impacto ambiental e que geram benefícios econômicos para um grupo reduzido de pessoas.

Página 154

   LER TEXTO E GRÁFICO
A atividade desenvolverá a habilidade EM13CHS305 ao indicar a discussão 

sobre o papel e as competências legais das organizações nacionais e internacionais 
de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para 
a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.

 Roteiro de trabalho
1. Que informações você pode extrair do texto e do gráfico?

As altas taxas de mortes por conflitos no campo na região amazônica.

2. A violência que abrange disputas pela posse de terras ocorre em todo o território brasileiro, mas, segundo 
o texto, a Amazônia Legal concentra 87% dos assassinatos envolvendo essas disputas. Na mesma região, a 
expansão dos incêndios florestais e do desmatamento atingiu níveis alarmantes nos últimos anos. Por que 
a Amazônia é o palco dessa realidade?
Porque há interesses econômicos decorrentes da disponibilidade de recursos e da expansão da fronteira agrícola.

3. Em quais anos os casos de assassinato de indígenas foram mais expressivos?
Conforme o gráfico, os casos de assassinatos foram mais expressivos nos anos de 2013 e 2016.

4. Na sua opinião, o que deveria ser feito pelo Estado e a sociedade brasileira para evitar esse tipo de violência? 
Reflita também sobre como você e sua turma podem contribuir com esse objetivo.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam o papel do Estado como 
formulador e executor de leis que protejam todos os cidadãos no território nacional. 
Também seria importante que os estudantes entendam que a sociedade, por meio de 
seus representantes e de organizações sociais, deve exigir que as leis sejam cumpridas e 
os atos ilegais sejam punidos, assim como, pode propor outras soluções e estratégias de 
enfrentamento da violência contra os povos indígenas.

Página 155

 RELEITURA

A atividade da seção contribui para a sistematização dos assuntos tratados no 
capítulo. Espera-se que os estudantes percebam que há territórios que podem ser 
percebidos em seu lugar de vivência e que são estabelecidos nas relações sociais 
cotidianamente. A seção ainda ajuda a problematizar a participação política da socie-
dade e incentiva a crítica sobre o protagonismo individual e coletivo na participação 
democrática. Como produto final, pode-se sugerir aos estudantes que apresentem 
suas reflexões por meio de uma atividade artística livre, que exercite a capacidade 
reflexiva, criativa e crítica dos estudantes. Eles deverão criar representações (músicas 
em rock, rap, reggae, poemas, narrativas, encenações, esquetes, vídeos, animações, 
histórias em quadrinhos, mangás, mapas, croquis etc.). Cada material produzido 
poderá ser exposto ou divulgado para a comunidade escolar por meio de redes 
sociais, por um blog ou outra forma que a turma julgar mais adequada. 

Habilidade (EM13CHS305)

Analisar e discutir o papel e as 
competências legais dos organis-
mos nacionais e internacionais de 
regulação, controle e fiscalização 
ambiental e dos acordos internacio-
nais para a promoção e a garantia 
de práticas ambientais sustentáveis.
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Habilidade (EM13CHS106) 

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS203) 

Comparar os significados de território, 
fronteiras e vazio (espacial, temporal 
e cultural) em diferentes sociedades, 
contextualizando e relativizando vi-
sões dualistas (civilização/barbárie, 
nomadismo/sedentarismo, esclareci-
mento/obscurantismo, cidade/campo, 
entre outras).
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A seção favorece o desenvolvimento da habilidade EM13CHS106 na medida em que abre aos estudantes a 
possibilidade de explorar diferentes formas de linguagem utilizando tecnologias digitais, por meio das quais poderão 
apresentar o resultado do processo de apropriação do conteúdo trabalhado ao longo do capítulo, comunicando 
suas interpretações de maneira efi ciente e signifi cativa. Nesse trabalho, os estudantes também poderão desenvolver 
a habilidade EM13CHS203, avaliando os elementos territoriais presentes no contexto em que estão inseridos para 
confrontar a noção de território que constituíram ao estudar teoricamente o conteúdo do capítulo. Os estudantes 
poderão ainda comparar territorialidades que se manifestam em seus lugares de vivência com as encontradas em 
exemplos abordados no capítulo.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Os livros, vídeos e sites sugeridos nessa seção apresentam discussões sobre  di-

nâmicas territoriais, questões ambientais e confl itos políticos no território brasileiro. 
Entre os vários materiais, o documentário Belo Monte depois da inundação, com 
duração de 50 minutos, pode oferecer um excelente ponto de partida para um 
debate sobre o impacto do desenvolvimento (e das políticas desenvolvimentistas) 
para o território amazônico e as populações tradicionais.

Página 156

 ENEM
1. D
2. D

3. C
4. B
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CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo Cesar da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato (org.). Geografi a: conceitos e 
temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.
O livro discute as variadas maneiras de analisar o território, apresentando conceitos relacionados a diferentes 
escalas analíticas, processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, além de mostrar os 
diferentes tipos de territórios e sua relação com as territorialidades.
PÊGO, Bolívar; MOURA, Rosa (org.). Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública. Rio de Janeiro: Ipea, 
2018. v. 1. 44 p. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/181112_li-
vro_fronteira_do_brasil_uma_avaliacao_de_politica_publica.pdf. Acesso em: 23 jul. 2020.
O livro apresenta a complexidade e a diversidade das questões concernentes às fronteiras, tratando da proble-
mática econômica e social, de infraestrutura, defesa, cidades gêmeas etc. Busca-se na publicação articular o 
papel do poder público, sua atuação e propostas.
AMAZÔNIA Eterna. Direção de Belisario Franca. Documentário, Brasil, 2012. (79 min)
O fi lme trata de questões ambientais, sociais e econômicas da região, mostrando a relação dos diferentes agen-
tes (políticos, ambientalistas, empresários, economistas etc.) com o uso sustentável dos recursos amazônicos e 
evidenciando a importância dos povos tradicionais para viabilizar o desenvolvimento sustentável.
AS HIPER mulheres. Direção de Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã Kuikuro. Documentário, Brasil, 2012. 
(80 min)
O documentário é uma produção do projeto VNA (Vídeo na Aldeia) criado em 1989. O fi lme aborda a impor-
tância das mulheres na luta dos povos indígenas para fortalecer suas identidades e seus patrimônios culturais 
e territoriais.
Amazônia. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: https://www.mma.gov.br/biomas/amazônia. Acesso 
em: 7 set. 2020.
No endereço eletrônico do Ministério do Meio Ambiente, pode-se encontrar informações sobre os aspectos 
naturais da região.
Imazon. Disponível em: https://imazon.org.br. Acesso em: 7 set. 2020.
O site apresenta informações e notícias atualizadas sobre questões relacionadas aos impactos ambientais na 
fl oresta, projetos de sustentabilidade desenvolvidos na região e notícias diversas da região amazônica.

156 CAPÍTULO 6

ENEM
1. A nova cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e 

técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos, de suas próprias terras.

LOPES, R.J. O novo mapa da floresta, Folha de S. Paulo, 7 maio 2011 (adaptado).

A existência de um projeto como o apresentado no texto indica a importância da cartografia como elemen-
to promotor da

a. expansão da fronteira agrícola.
b. remoção de populações nativas.
c. superação da condição de pobreza.
d. valorização de identidades coletivas.
e. implantação de modernos projetos agroindustriais.

2. Em uma disputa por terras, em Mato Grosso do Sul, dois depoimentos são colhidos: o do proprietário de 
uma fazenda e o de um integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra:

Depoimento 1
“A minha propriedade foi conseguida com muito sacrifício pelos meus antepassados. Não admito invasão.
Essa gente não sabe de nada. Estão sendo manipulados pelos comunistas. Minha resposta será à bala.
Esse povo tem que saber que a Constituição do Brasil garante a propriedade privada. Além disso, se esse governo quiser 
as minhas terras para a Reforma Agrária terá que pagar, em dinheiro, o valor que eu quero.” – proprietário de uma fa-
zenda no Mato Grosso do Sul.

Depoimento 2
“Sempre lutei muito. Minha família veio para a cidade porque fui despedido quando as máquinas chegaram lá na Usina. 
Seu moço, acontece que eu sou um homem da terra. Olho pro céu, sei quando é tempo de plantar e de colher. Na cidade 
não fico mais. Eu quero um pedaço de terra, custe o que custar. Hoje eu sei que não estou sozinho. Aprendi que a terra 
tem um valor social. Ela é feita para produzir alimento. O que o homem come vem da terra. O que é duro é ver que aqueles 
que possuem muita terra e não dependem dela para sobreviver, pouco se preocupam em produzir nela.” – integrante do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), de Corumbá – MS.

A partir da leitura do depoimento 1, os argumentos utilizados para defender a posição do proprietário 
de terras são:

 I. A Constituição do país garante o direito à propriedade privada, portanto, invadir terras é crime.

 II. O MST é um movimento político controlado por partidos políticos.

 III. As terras são o fruto do árduo trabalho das famílias que as possuem.

 IV. Este é um problema político e depende unicamente da decisão da justiça.

Estão corretas as proposições:

a. I, apenas.

b. I e IV, apenas.

c. II e IV, apenas.

d. I , II e III, apenas.

e. I, III e IV, apenas.

3. A partir da leitura do depoimento 2, quais os argumentos utilizados para defender a posição de um 
trabalhador rural sem terra?

 I.  A distribuição mais justa da terra no país está sendo resolvida, apesar de que muitos ainda não têm 
acesso a ela.

 II. A terra é para quem trabalha nela e não para quem a acumula como bem material.
 III. É necessário que se suprima o valor social da terra.
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