
Mobilização e Cidadania - 5º ano/2020  Página 1 

Roteiro de pesquisa: Mobilização e cidadania 

5º ano - 2020 
 

Objetivo Geral: Articular Os Conhecimentos Construídos Nos Diversos 

Dispositivos Do Projeto Político Especial Amorim Lima (Rodas De Conversa, 

Tutoria, etc.) Considerando Os Movimentos Sociais, A História Do Brasil E 

De São Paulo. 

 

Início do roteiro: ___/____/______ 

Fim do roteiro: ____/____/_______ 

 

OBJETIVOS 
ATIVIDADES 

 

FONTE DE 

PESQUISA 

AVALIAÇÃO 

DO 

EDUCADOR 

1 - Escrever 

textos opinativos 

sobre temas 

atuais. 

1) Procurar no dicionário e registrar em seu caderno os 

significados da palavra mobilização. 
Dicionário 

 

2) Ler a entrevista “A educação é o caminho(...)”, diz 

Malala”, disponível no livro de Língua Portuguesa. 

Livro didático 
de Língua 

Portuguesa p. 
158 e 159. 

 

3) Ler a letra e ouvir a música “Árvore dos Encantados” - 

Cordel do Fogo Encantado, pelo vídeo “Cordel do Fogo 

Encantado - 05. A Árvore dos Encantados (Ou Recado 

da Ororubá) (Áudio)”; no canal “Cordel do Fogo 

Encantado” 

You Tube 

 

4) Assistir ao vídeo “O Velório de Marielle Franco”, no 
canal “Jornal O Globo”. 

You Tube 
 

5) Considerando os diferentes materiais trabalhados até 
aqui (texto, vídeo e música)  escolha um tema para 
construir um pequeno texto opinativo, com começo, 
meio e fim, relacionando- o ao significado da palavra 
mobilização 

Você mesmo 

 

2 - Identificar o 

contexto de 

produção de 

textos das 

diferentes 

representações 

sociais em 

artigos 

expositivos e 

relatos 

históricos. 

1) Assistir ao vídeo “Isabel Mendes da Cunha”, no 
canal “Museu da Pessoa”. 

You Tube 
 

2) Fazer uma pesquisa sobre as seguintes 
personalidades brasileiras: 

- Maria Carolina de Jesus 

- Eliane Potiguara 

- Sérgio Vaz 

 

Você mesmo 

 

3) Escolher uma delas e escrever um breve texto 
biográfico, com começo, meio e fim, contando o que 
você descobriu. 

Você mesmo 

 

3 - Compreender 

aspectos e 

significados da 

vida urbana, a 

partir da história 

1) Ler o texto do ANEXO I, procurar no dicionário o 

significado das palavras que você não conhece e 

registrar no caderno. 

ANEXO I – “A 

história e o 

historiador” - 

retirado do 

livro Historia 

Ensino 
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de São Paulo e 

suas vivências 

 

Fundamental, 

2014. 

2) Assistir ao vídeo “Pedro Bandeira de Luna Filho”, no 

canal Museu da Pessoa. 

 

You Tube 

 

3) Você nasceu em São Paulo? Quais as fontes que 
você acha que poderia utilizar para reconstruir a sua 
história? Depois de pensar sobre isso e refletir converse 
com seus pais e escreva um pequeno texto, com 
começo, meio e fim, contando a SUA história, desde o 
nascimento até aqui. 

You Tube 

 

4 - Identificar e 

analisar as 

características e 

mudanças 

sociais, 

econômicas, 

ambientais e 

culturais 

provocadas pelo 

crescimento das 

cidades em 

relação à 

qualidade de vida 

de todas as 

pessoas. 

 

1) Ler a Unidade 5 - “Urbanização, problemas sociais e 

ambientais”, disponível no livro de Geografia do 5° ano, 

e responda às questões propostas. 

Livro didático 

de Geografia 

p. de 78 até a 

91. 

 

5 - Ler relatos 

históricos, além 

de assistir a 

vídeos, para 

conhecer e 

valorizar as 

diferentes 

culturas. 

1) Ler o texto “Os princípios do respeito aos outros”, 

disponível no livro de História do 5° ano e responder às 

questões propostas. 

 

 

Livro didático 

de História p. 

de 64 até a 69. 

 

 

2) Assistir ao filme longa-metragem “Uma história de 

amor & fúria”, dirigido por Luiz Bolognesi com sua 

família e escrever um texto crítico registrando suas 

principais impressões sobre ele e o que estamos 

estudando nesse roteiro. Não esqueça de estruturá-lo 

com começo, meio e fim. 

You Tube 

 

6 - Refletir sobre 

os povos negros 

e sua história. 

1) Ler o texto “Os afrodescentes”, disponível no livro de 

Geografia do 5° ano 

Livro didático 

de Geografia 

p. de 140 até a 

145. 

 

2) Ler o texto do ANEXO II e fazer uma pesquisa na 
Internet, buscando descobrir outros exemplos da 
presença africana em nossa cultura. Palavras, comidas, 
músicas, danças, etc. 

ANEXO II – 
“Nossos 

ancestrais 
africanos”, 
retirado do 

livro  Historia 
Ensino 

Fundamental, 
2014. 
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7 - Conhecer 

mais sobre os  

povos negros e 

suas lutas no 

Brasil. 

1) Fazer uma pesquisa sobre o significado da palavra 

Quilombo e registrar em seu caderno. 

Dicionário e 

internet 

 

2) Ler o texto do gênero entrevista: “Todos contra o 

racismo”, disponível no livro de Língua Portuguesa do 5° 

ano e responder às questões propostas. 

 

Livro didático 

de Língua 

Portuguesa p. 

de 142 até 

145. 

 

3) Assistir ao vídeo-reportagem “Quilombos: Luta e 

Resistência” com sua família e a seguir elaborar um 

breve texto argumentativo, com começo, meio e fim, 

refletindo sobre: Qual a importância da existência e 

manutenção destes espaços em nosso país? 

 

Orientações para a elaboração de texto argumentativo: 
1. Apresentação do assunto sobre o qual você vai falar 
(Quilombos no Brasil) 
2. Desenvolvimento do assunto (Qual a importância da 
manutenção destes espaços em nossos país? Quais 
são seus argumentos?) 
3. Qual a solução? (Como resolver a situação 
apresentada no vídeo?) 
4. Conclusão 

You Tube 

 

8. Refletir sobre 

os povos 

indígenas e sua 

história no Brasil. 

1) Ler o texto “Indígenas”, disponível no livro de 

Geografia do 5° ano e responder às questões propostas. 

 

Livro didático 

de Geografia 

p. de 129 até a 

133. 

 

 

2) Ler o ANEXO III, fazer uma pesquisa na internet e 

registrar no caderno quais eram os povos indígenas do 

Brasil em 1500. 

 

 

 

ANEXO III – 

“Os povos de 

Pindorama”, 

retirado do 

livro Historia 

Ensino 

Fundamental 

 

 

 

9. Conhecer mais 

sobre os povos 

indígenas e suas 

lutas no Brasil. 

1) Ler o texto do ANEXO IV e fazer uma pesquisa sobre 

as populações indígenas que residem em São Paulo. 

Qual a diferença entre o resultado obtido na pesquisa 

realizada no objetivo 7 e hoje em dia? Os direitos dos 

povos indígenas estão sendo respeitados? Escreva  um 

texto argumentativo, com começo, meio e fim, pensando 

em ações que podem ser realizadas para  a 

preservação de suas tradições e cultura. 

 

Orientações para a elaboração de texto argumentativo: 

1. Apresentação de ideia ou problema. 

2. Defesa da proposta ou problema. Quais são seus 

argumentos? 

3. Qual a solução? 

ANEXO IV – 

“Direitos dos 

índios”, 

retirado do 

livro Coisas de 

Índio, escrito 

por Daniel 

Munduruku, 

2000 
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4. Conclusão 

10 - Refletir sobre 

os aspectos 

éticos e as 

diferentes formas 

de registro da 

história do Brasil. 

1) Assistir aos videoclipes das músicas: 

- “Emicida - AmarElo” no vídeo “Emicida - AmarElo 

(Sample: Belchior - Sujeito de Sorte) part. Majur e 

Pabllo”, no canal do Emicida 

- “Isto é Brasil” no vídeo “Mc GARDEN - ISSO É 

BRASIL”, postado no canal Garden 

Qual a sua opinião sobre essas músicas? Registrar a 

resposta em seu caderno em um parágrafo. 

You Tube 

 

2) Fazer uma pesquisa e registrar os principais fatos 

históricos ocorridos no Brasil e em São Paulo entre os 

anos de 2013 e 2020. 

Você mesmo 

 

3) Considerando a leitura do ANEXO V e a pesquisa 

realizada, tente imaginar-se como um historiador e 

escrever um texto (com começo, meio e fim) contando a 

história deste período. Lembre-se de pensar nos 

aspectos éticos ao escolher os fatos e a forma de contá-

los. Será que essa história poderia ser diferente? 

ANEXO V – 

“Sobre ética”, 

retirado dos 

Parâmetros 

Curriculares 

Nacionais: 

terceiro e 

quarto ciclos: 

apresentação 

dos temas 

transversais 

 

11.Identificar 

trechos 

de textos que 

circulam na 

esfera jurídica, 

para discutir e/ou 

responder a 

problemas 

específicos de 

acordo com as 

necessidades do 

momento. 

Ler os trechos das leis, disponíveis no ANEXO VI: 

- Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que Dispõe sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. 

- Lei nº 9.393, de 20 de dezembro de 1996 que 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

- Leis n° 10.639, de 2003 e n°11.645, de 2008  que 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena”. 

 

Registrar em seu caderno: quais são as principais 

características destes textos? Qual a diferença entre um 

texto da esfera jurídica e um texto “comum”? 

ANEXO VI e 

você mesmo 

 

12 - Identificar 

órgãos do poder 

público e canais 

de participação 

social 

responsáveis por 

buscar soluções 

para a melhoria 

da qualidade de 

vida (em áreas 

como meio 

1) Ler os textos da Unidade 2 - “Governo Brasileiro e 

Divisão Regional”, disponível no livro de Geografia do 5° 

ano, e responder às questões propostas. 

Livro didático 

de Geografia 

p. de 26 até a 

34. 
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ambiente, 

mobilidade, 

moradia e direito 

à cidade). 

13 - Mobilization 

and citizenship 

(Mobilização e 

cidadania) 

1) Read the words and translate them to Portuguese. 

1.The education is the pathway= __________________ 

_____________________________________________ 

2.Opinative text/Argumentative text = _______________ 

_________________/___________________________ 

3.Mobilization =________________________________ 

4.Brazilian personality =__________________________ 

5.Social and environmental problems = _____________ 

_____________________________________________ 

6. Social, economic, environmental and cultural changes 

=____________________________________________

_____________________________________________ 

7.Quality of life =_______________________________ 

8.Principle of respect for others =__________________ 

_____________________________________________ 

9.The afro-descendents =________________________ 

10.Value the different cultures =___________________ 

_____________________________________________ 

11.Words, foods, music and dances = ______________ 

_____________________________________________ 

12.All against racism = __________________________ 

_____________________________________________ 

13.Presentation of the subject you are going to talk 

about =_______________________________________ 

_____________________________________________ 

14.Development of the subject =___________________ 

_____________________________________________ 

15.what is the solution? = ________________________ 

_____________________________________________ 

16.Conclusion =________________________________ 

17.Make a research on the internet =_______________ 

_____________________________________________ 

18.Preservation of tradition and culture = ____________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

ANEXO I 

A história e o historiador 

A palavra história tem alguns significados. Na infância, por exemplo, os pais costumam 

contar “histórias” para os seus filhos antes de eles dormirem. Quando gostamos da “história” 

contada em um livro, torcemos para que a leitura demore a acabar. Mas, quando dizemos 
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“ensino de história”, nos referimos a uma ciência humana que estuda tanto o passado quanto 

o presente. 

É importante estudar os acontecimentos do passado porque isso nos ajuda a 

compreender como era a vida das pessoas que vieram antes de nós e a perceber quais 

costumes e práticas do modo de vida delas mudaram e quais permanecem. Conhecendo o 

passado podemos explicar melhor o presente e planejar como mais clareza o futuro. 

O historiador estuda o passado por meio de perguntas e dúvidas que surgem no 

presente. Suponhamos, por exemplo, que um historiador deseje compreender porque existem 

mais afrodescendentes no Sudeste e no Nordeste do Brasil do que na região Sul. Para obter 

uma resposta, ele terá de investigar o tráfico de africanos escravizados para o Brasil e as 

atividades econômicas em que eles trabalhavam. 

A pergunta que o historiador procurará responder pode estar relacionada a um 

passado recente ou a um passado bem distante. Ele pode, por exemplo, procurar saber como 

o futebol chegou ao Brasil, uma história que tem pouco mais de cem anos. Mas, se a intenção 

é saber como e onde surgiu a democracia, o cristianismo ou a produção do papel, o historiador 

terá de investigar um passado muito longínquo, de mais de dois mil anos. 

Como é possível para o historiador investigar um passado que não existe mais? Se 

você refletir sobre isso, vai concluir que as pessoas, ao longo da vida, tiram fotos, escrevem 

cartas, leem livros, ouvem músicas, fabricam ou compram vários tipos de objetos, pintam 

telas, constroem edifícios fazem muitas outras coisas que podem sobreviver por milhares de 

anos. 

Quando são utilizadas pelo historiador em suas pesquisas, essas marcas deixadas 

pelas pessoas recebem o nome de fontes históricas. Elas podem ser classificadas em fontes 

históricas materiais (documentos escritos de vários tipos, livros, fotografias, roupas, cartas 

pinturas, monumentos etc.) e fontes históricas imateriais (memórias, músicas, lendas, línguas, 

crenças etc.) 

Examinando tipos de armas e de adornos para o corpo de um povo indígena no Brasil, 

por exemplo, é possível saber como eram suas práticas guerreiras e rituais. A foto de uma 

família pernambucana do século XIX pode informar sobre costumes, tipo de organização 

familiar, além de técnica de reprodução de imagens que aquela sociedade dominava. 

Uma importante fonte histórica imaterial que o historiador pode utilizar em suas 

pesquisas são os relatos orais. Eles registram a memória de pessoas que usualmente não 

aparecem nos documentos escritos, como crianças, analfabetos, idosos, operários e povos 

ágrafos (que não tem registros escritos). Esse tipo de trabalho é chamado de história oral e é 

muito utilizado pelos historiadores atualmente. 

In Historia Ensino Fundamental. Maria Raquel Apolinário. São Paulo: Moderna, 2014. 

 

ANEXO II 

Nossos ancestrais africanos 

O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo, inferior apenas à da Nigéria, 

na África. Segundo dados do Censo 2010, cerca de 97 milhões de brasileiros são pretos ou 

pardos. Você já parou para pensar de quais regiões da África vieram os ancestrais dessa 

parte da nossa população? Quais teriam sido os primeiros grupos negros a chegar ao nosso 

país? Que conhecimentos e costumes eles trouxeram para cá? 

A partir do século XVI, muitos africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil 

pelos portugueses na condição de escravizados. Eles pertenciam a uma grande variedade de 

povos, que, no século XIX, foi classificada em dois grandes grupos linguísticos: banto e ioruba. 
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Esses povos vieram de regiões onde se localizam a Nigéria, Costa do Marfim, Camarões, 

Angola, Congo, Tanzânia, Quênia, Moçambique, África do Sul, entre outros países. 

Uma vez estabelecidos no Brasil, esses povos entraram em contato com os povos que 

aqui viviam e com aqueles que vinham de outros continentes, criando, juntos uma cultura afro-

brasileira. Assim, quando vamos a uma festa de Congada, assistimos a uma apresentação de 

capoeira, apreciamos um samba ou um maxixe, comemos um acarajé ou uma deliciosa 

canjica ou conhecemos uma cerimônia do candomblé, por exemplo, estamos vivenciando 

expressões da cultura afro-brasileira. 

Portanto, estudar a história da África também é essencial para compreendermos nossa 

própria historia, uma vez que a identidade brasileira tem fortes marcas africanas. 

Os reinos iorubás 

Os iorubás constituem um grande grupo étnico-linguístico da África Ocidental, 

representando cerca de 20% da população da Nigéria e parte da população do Togo, do Benin 

e de Serra Leoa. Fora da África, a cultura iorubá tem forte presença no Brasil e em Cuba. 

A origem dos reinos iorubás, também chamados de nagôs, ainda é incerta. Há indícios 

arqueológicos de que eles floresceram ao sul do Rio Níger por volta do século IX, numa antiga 

população que tinha como centro a cidade de Ifé (que significa “o que é vasto”). Porém, 

segundo alguns estudiosos, as evidências mais antigas desse grupo remontam ao século IV. 

Seja como for, os reinos iorubás estavam organizados em cidades – Estado 

independente que mantinham relações comerciais entre si, como Ifé, Oyo, Owu, Benin e Ila. 

Para os iorubás, a cidade do Ifé tinha origem divina. Conta a tradição oral que Oduduwa, o 

ancestral divino de todos iorubás, um dia desceu do céu até as águas e depositou nelas um 

pouco de terra. No local, plantou uma palmeira e deixou uma galinha. Esta, ao ciscar o solo, 

teria lançado terra em diversas direções. Foi assim que surgiu Ifé e, ao ser redor, o resto do 

mundo. 

Além de ser considerada sagrada, Ifé também era uma referência política, pois todos 

os outros reinos iorubás estavam vinculados a ela. A cidade também era um importante 

entreposto do comércio caravaneiro na África. Os mercadores paravam na cidade para 

descansar, reabastecer as caravanas e negociar produtos, como sal, contas de pedra, dendê, 

pimentas e escravos. 

A diversidade dos povos bantos 

O termo “banto” significa “povo” ou “os homens”. Ele é utilizado para designar cerca 

de 400 grupos étnicos africanos que falam línguas que têm uma origem comum. Segundo o 

linguista Joseph Greenberg, o núcleo original dos povos bantos eram populações que viviam 

na fronteira dos atuais Nigéria e Camarões por volta de 3 a 4 mil anos atrás. Por motivos ainda 

desconhecidos, eles começaram a migrar para o sul e o leste da África. No século XII, já 

ocupavam áreas da África Central até o sul do continente. 

A rápida expansão banta deveu-se, principalmente, à facilidade de adaptação à 

agricultura local. Aliás, essa atividade era uma prática bem comum a todos os povos bantos, 

assim como o respeito aos mais velhos e aos antepassados. Apesar disso, é importante notar, 

que cada grupo tinha suas especificidades econômicas, políticas, sociais e culturais. 

Nas savanas do Congo, por exemplo, os métodos de queimadas, empregados para 

limpar o terreno para agricultura, combinado com o sistema de rodízio, foram predominantes. 

Outros povos, como os Iozi, aproveitaram as inundações periódicas do Rio Zambeze, na 

região da atual Zâmbia, para desenvolver complexos sistemas de irrigação. 

Na África Oriental, na região que se estendia do atual Quênia até Moçambique, 

existiam três grupos bantos principais: os sabaki, os seuta e os ruvu. Essas sociedades, em 

geral, cultivavam cereais, raízes e tubérculos, dominavam técnicas da metalurgia e criavam 

gado. Em algumas áreas também existia a cultura de grãos, banana e inhame. Apesar desse 
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panorama, esses povos agricultores conviviam,  em diferentes escalas, com pastores e 

grupos que ainda praticavam a caça e a coleta. 

Assim como os iorubás, os povos de língua banta também mantinham contato com 

diferentes sociedades, como os cuxitas, os nilotas e mercadores árabes vindos do norte. Com 

os africanos islamizados, por exemplo, aprenderam a utilizar atabaques e desenvolveram uma 

nova comunidade étnica com influências árabe e banta, a suaíli ou swahili. 

O maior grupo de africanos escravizados trazidos ao Brasil nos dois primeiros séculos 

da colonização (XVI e XVII) tinham origem banta. Em geral grandes agricultores, os povos 

bantos representaram  a mão de obra dos canaviais da Bahia e de Pernambuco e das 

plantações de cana e de café de São Paulo e do Rio de Janeiro. Também garantiram o 

trabalho nas minas de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. 

A presença banta no português falado e escrito no Brasil é muito grande. Se as línguas 

iorubás predominam nas práticas e utensílios ligados às tradições dos orixás, como a música, 

e na culinária afro-baiana, as línguas bantas fazem parte do vocabulário geral. Palavras como 

caçula, banda, sunga, tanga, quitanda, cachimbo, tutu, entre outras, são derivadas do 

quimbondo, a língua banta que maior influência teve no Brasil. 

In Historia Ensino Fundamental. Maria Raquel Apolinário. São Paulo: Moderna, 2014. 

 

ANEXO III 

OS POVOS DE PINDORAMA 

Os portugueses não foram os primeiros habitantes das terras que viriam a ser 

chamadas de Brasil. Quando aqui chegaram, encontraram povos com cultura, costumes, 

organização social e línguas totalmente diferentes do que conheciam na Europa, África e no 

Oriente. Calcula-se que, em 1500, entre 3 e 5 milhões de nativos habitassem o território 

brasileiro, distribuídos em mais de mil povos que falavam aproximadamente 1.300 línguas. 

Cada um desses grupos possuía seus rituais, crenças, mitos, línguas, formas de 

trabalho e organização social. Segundo a classificação feita por estudiosos, as línguas mais 

faladas pelos indígenas do Brasil podem ser agrupadas em quatro troncos linguísticos: Tupi, 

Macro-jê, Aruaque e Caraíba. Por estarem distribuídos ao longo da costa brasileira, os povos 

Tupi foram os que mais tiveram contato com os portugueses. 

Os Tupi chamavam o Brasil de Pindorama, que na sua língua significa “terra das 

palmeiras”. Em geral, andavam nus, com pinturas pelos corpos e adornos feitos de penas. 

Praticavam a agricultura de subsistência, cultivando mandioca, milho, inhame, abóbora, 

batata-doce, entre outros produtos. Coletavam frutos, caçavam e pescavam. Com troncos de 

árvores, ossos, fibras vegetais, barro e madeira confeccionavam diferentes artigos, como 

canoas, arcos e flechas, redes, cestos, vasos e urnas funerárias. 

Os Tupi e a maior parte dos povos indígenas que habitavam o Brasil na época da 

chegada dos portugueses viviam em aldeias. As moradias podiam estar organizadas em um 

círculo ou em fileiras. Porém, em algumas aldeias, havia apenas uma grande casa comum. 

As aldeias estabeleciam entre si laços de solidariedade. Entretanto, havia guerras 

constantes entre grupos diferentes. Muitas vezes os conflitos ocorriam quando um povo queria 

afirmar sua superioridade sobre outro. 

Além disso, os indígenas não tinham um Estado organizado. Entre os Tupi, por 

exemplo, não existia um poder centralizado, exercido por um rei ou alguém para dar ordens 

aos demais. Reunidos numa espécie de conselho, os líderes, chamados principais, decidiam 

em conjunto o destino da aldeia. Os primeiros a serem ouvidos eram os membros mais 

corajosos. 
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Muitas sociedades indígenas eram matrilineares, o que significa que a criança, ao 

nascer, recebia um nome que à ligava a família de sua mãe. Em outros casos, o parentesco 

podia ser estabelecido a partir do pai (patrilinear). 

Os casamentos, em geral, aconteciam entre membros de uma mesma tribo e, em 

certos grupos, os guerreiros tinham direito a ter mais de uma esposa. Outro costume bem 

marcado em muitos povos foi o ritual do couvade, que consistia no resguardo do pai após o 

nascimento da criança. Nesse período, pela norma do grupo, o pai não poderia trabalhar e 

deveria se alimentar de forma moderada. Essa prática demonstrava a importância do papel 

paterno no desenvolvimento da criança. Durante um ano e meio, mães e filhos não 

separavam. 

A guerra era um valor central da cultura Tupi, servindo, principalmente, para vingar 

parentes mortos pelo inimigo. Associado à guerra estava o ritual da antropofagia. Nesse 

grande evento realizado na aldeia, o inimigo capturado no conflito era morto e devorado em 

uma festa ritual. 

Primeiro, o prisioneiro era levado à aldeia, onde podia integrar-se à rotina do lugar. Ele 

devia ser bem tratado e alimentado por uma mulher, que lhe era cedida como uma 

companheira temporária. Chegado o grande dia, os Tupi realizavam danças e cantos rituais, 

além de um grande banquete. Só então o inimigo era morto. Seus membros eram cortados, 

cozidos e divididos entre os indígenas da aldeia;. 

Ser devorado em um ritual antropofágico era um destino digno na vida de um guerreiro. 

Isso porque, para os Tupi, mortos em guerra iam para uma espécie de Paraíso, onde estavam 

ancestrais. Aqueles que comiam a carne do inimigo acreditavam que, assim, incorporariam a 

força, a coragem e o espírito do valente guerreiro. 

In História Ensino Fundamental. Maria Raquel Apolinário. São Paulo: Moderna, 2014. 

 

ANEXO IV 

DIREITOS DOS ÍNDIOS 

Os índios são cidadãos brasileiros, com direitos e deveres. Os direitos dos índios estão 

inscritos em diversas normas, decretos e leis que asseguram aos povos indígenas uma 

proteção especial, exatamente por eles serem diferentes. Esse conjunto de leis é chamado 

de “legislação indigenista”. 

É importante lembrar que essa legislação não diz respeito ao direito interno de cada 

povo ou comunidade indígena, mas é um meio pelo qual o Estado brasileiro reconhece que 

os índios tem direitos. E, como cidadãos brasileiros, povos diferenciados, os índios também 

lutam para ver reconhecidos e cumpridos cada vez mais os seus direitos, principalmente os 

que se referem à proteção e garantia de suas terras. 

A terra é fundamental para a sobrevivência física, cultural e espiritual dos povos 

indígenas. Índio e terra são uma mesma coisa, uma coisa única. Não é possível sobreviver 

sem ela. No entanto, essas populações tem sofrido vários ataques no elemento unificador de 

sua cultura, porque muitos interesses são contrários à manutenção das terras indígenas. 

Tem gente que ainda diz que há muita terra para pouco índio e que os índios não 

sabem explorar a terra e dela retirar riquezas. Assim, grandes empresários invadem o território 

de sobrevivência dos povos para arrancar minérios que lhe tornarão mais ricos e deixarão a 

natureza mais pobre. Há algum tempo, as lideranças indígenas vem denunciando esse tipo 

de invasão e destruição do meio ambiente. Muitos índios foram assassinados por defender 

seus direitos à terra. Outros são perseguidos e maltratados, e comunidades inteiras correm 

sérios riscos de sobrevivência. 
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Na década de 80, os movimentos indígenas começaram a se espalhar por todo o país 

e passaram a fazer pressão junto aos políticos, para que as terras indígenas fossem 

demarcadas e a sobrevivência dos índios fosse assegurada. 

Apoiados por entidades que respeitam os índios, conseguiram muitas vitórias políticas. 

A principal delas foi ver escrito na atual Constituição um capítulo específico sobre os povos 

indígenas. No capítulo VIII, denominado “Dos Indios”, lê-se: 

 

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. 

1. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 

permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem estar e as necessárias a sua 

produção física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

2. 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 nela existentes. 

3. 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. 

4. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas 

imprescritíveis. 

5. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do 

Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a sua população, 

ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo, 

em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 

6. 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 do direito à indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 

benfeitorias derivadas da ocupação da boa fé. 

7. (...) 

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. 

 

Na Constituição de 1988 consta que “todas as terras indígenas seriam demarcadas 

em 5 anos, a contar da promulgação da Carta Magna”. Foram? Não. E ainda hoje, mais de 

10 anos depois, as organizações indígenas ainda estão fazendo pressão para que e os seus 

direitos – escritos na Constituição do Brasil – sejam respeitados. 

O Estado brasileiro, que se comprometeu a proteger as populações indígenas, não 

tem cumprido sua palavra e suas próprias leis. Ao contrário, tem sido o principal responsável 

pelo massacre e extermínio de muitos povos neste final de século. A quem recorrer? Nas 

mãos de quem está o futuro dos povos indígenas do Brasil? 

In Coisas de Índio. Daniel Munduruku – São Paulo: Callis, 2000. 
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ANEXO V 

Sobre ética 

Os seres humanos convivem em sociedade e a aventura da convivência desafia-os a 

enfrentar e procurar responder a todo o momento a pergunta: “Como agir na relação com os 

outros?”. Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil de ser respondida. Ora, 

esta é a questão central da Ética. 

O significado da palavra Ética remete a ideia de costume. Os costumes são o primeiro 

conteúdo da cultura, são maneiras de viver “inventadas” pelos seres humanos. O 

comportamento dos outros animais é determinado pela natureza – em qualquer tempo ou 

lugar, uma formiga, um castor, uma andorinha repetem os atos de formigas, castores e 

andorinhas que os precederam, atendendo às necessidades que a natureza lhes impõe, de 

forma automática, naturalmente condicionada. Com os seres humanos, é diferente, pois, para 

atender suas necessidades, criam formas de viver que se diferenciam em tempos e lugares 

diversos, constroem respostas diversificadas às necessidades inscritas na natureza, 

reformulando constantemente as respostas, inventando novas necessidades. Suas ações são 

mediadas tanto pela percepção do real como pela capacidade de formular diferentes 

respostas a um estímulo, uma necessidade. 

Nos costumes, manifesta-se um aspecto fundamental da existência humana: a criação 

de valores. Os diversos grupos e sociedades criam formas diferentes de viver e elaboram 

princípios e regras que organizam seu comportamento. Esses princípios e regras específicos, 

em seu conjunto, indicam direitos, obrigações e deveres. Não há valores em si, mas sim 

características dadas à realidade pelos seres humanos, a partir das relações que estabelecem 

entre si e com a realidade, transformando-a e se transformando continuamente. Valorizar 

significa relacionar-se com a natureza, pensando em significados que variam de acordo com 

necessidades, desejos, condições e circunstâncias em que se vive. Pela criação cultural, 

instala-se a referência não apenas ao que é, mas ao que deve ser. O que se deve fazer se 

traduz numa série de orientações que as sociedades criam para orientar a conduta das 

pessoas. Este é o campo da ética. 

In Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais/ 

Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 


