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HISTÓRIA 
 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de História; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de História. 

 

REVISÃO – CAPÍTULO 8 

       Capítulo 8: Diversidade de povos no Brasil: os indígenas 

 

 No Brasil existem hoje pouco mais de 305 povos indígenas, totalizando quase 900 mil 

pessoas.  

 Pela Constituição brasileira, os povos indígenas têm direito de viver em suas terras e de 

usar todos os recursos naturais que existem nelas. As Terras Indígenas são demarcadas pelo 

governo e devem ser protegidas por ele. 

 Índios: foi assim que os espanhóis chamaram os habitantes da América, em 1492. Eles 

pensavam que haviam chegado à Índia e que esses habitantes formavam um único povo. 

 Os povos indígenas têm culturas variadas. As pinturas do corpo também são diferentes e 

têm sentidos diversos entre os povos indígenas.  

 Atualmente, muitas crianças indígenas vão à escola da aldeia, onde têm aulas com 

professores indígenas. Em muitas dessas escolas, aprendem a ler e a escrever na língua de seu 

povo e em português.  

 Há também crianças indígenas que moram em cidades e frequentam escolas 

junto com crianças não indígenas. As crianças indígenas também brincam. No caso daquelas que 

moram em aldeias, é comum que seus brinquedos sejam feitos de barro, palha, sementes, 

madeira e outros materiais disponíveis nas terras onde a comunidade indígena vive. 

 Entre os povos indígenas, a passagem para a vida adulta é marcada por rituais que variam 

de um povo para outro. 
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REVISÃO- CAPÍTULO 9 

  

Capítulo 9: O encontro entre indígenas e portugueses 

 

 O contato com os portugueses, que vinham da Europa, transformou o modo de vida dos 

povos indígenas. Esse contato também influenciou muito a cultura brasileira. 

 Indígenas e portugueses se encontram em 1500. Os portugueses, navegando em busca 

de riquezas, como ouro, prata e pedras preciosas, ainda desconheciam muitos lugares e povos 

do mundo. 

 Quando portugueses e indígenas se encontraram, todos ficaram surpresos, pois tinham 

modos de vida muito diferentes. 

 As diferenças entre os povos indígenas e os portugueses eram muitas. Os indígenas 

viviam em aldeias, na mata. As moradias eram, em geral, feitas de madeira, cobertas com palhas 

de palmeira, como o buriti, e não havia muita mobília nelas. Já os portugueses vinham de cidades 

da Europa, onde moravam em casas de tijolos e dormiam em camas. 

 Os indígenas conheciam muito bem as plantas e os caminhos na mata, que eram 

desconhecidos para os portugueses. Eles não conheciam dinheiro, armas de fogo, cavalos e 

alguns outros animais, coisas com as quais os portugueses estavam habituados. 

 Durante algum tempo, a relação entre os portugueses e os indígenas foi, de modo 

geral, pacífica. 

 Muitos indígenas trabalhavam para os portugueses, retirando da mata as árvores que 

seriam vendidas na Europa. Os indígenas também ajudavam a carregá-las para os navios. Além 

disso, eles forneciam aos portugueses alguns alimentos que cultivavam, como a mandioca. 

 Em troca dos produtos e do trabalho, os indígenas recebiam, no início, miçangas e pentes.  

 A relação amigável entre portugueses e indígenas logo se transformou em conflito. 

 Os portugueses queriam que os indígenas trabalhassem como escravos e também que 

mudassem seus costumes. Eles queriam, por exemplo, que os indígenas usassem roupas e se 

tornassem católicos. 

 Muitos indígenas resistiram à escravidão e fugiram ou lutaram até a morte. Aqueles que 

foram aprisionados e escravizados trabalharam na construção de povoados e vilas e também nas 

plantações e nos engenhos. 

 O encontro com os portugueses levou ao desaparecimento de muitos povos indígenas. 
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 Os indígenas sempre enfrentaram com grande coragem os invasores de suas terras. No 

entanto, as armas dos portugueses eram mais eficazes. Mas muitos indígenas conseguiram se 

refugiar em lugares escondidos na floresta. 

 Os indígenas também não tinham resistência a várias doenças trazidas pelos europeus.  

 Em 1988, com a Constituição Cidadã, a comunidade indígena teve uma importante 

conquista: o direito ao reconhecimento das Terras Indígenas 

 Poucas Terras Indígenas foram demarcadas até hoje. Muitas comunidades indígenas 

habitam territórios com importantes recursos naturais, como florestas, rios e minerais preciosos, 

por isso, sofrem com as ações de perseguição e expulsão das terras por parte de grandes 

fazendeiros e empresas madeireiras e mineradoras. 

 
QUESTIONÁRIO DE REVISÃO - CAPÍTULO 9 

Antes de iniciar as atividades no caderno de História, não se esqueçam de colocar o título e a 

data de hoje. 

Título: O encontro entre indígenas e portugueses 

Data: Juiz de Fora, 09 de novembro de 2020. 

1) Leia a letra da música:  

 

Mas de repente 
Me acordei com a surpresa: 
Uma esquadra portuguesa 

Veio na praia atracar 
Da grande-nau 

Um branco de barba escura 
Vestindo uma armadura 

Me apontou pra me pegar 

E assustado 
Dei um pulo lá da rede 

Pressenti a fome, a sede 
Eu pensei: Vão me acabar 

Me levantei de borduna já na mão 
Ai, senti no coração 

O Brasil vai começar. 

                                                                                            Borduna: arma indígena feita de madeira. 

                                 NÓBREGA, Antônio. Chegança. Madeira que cupim não rói. São Paulo, 1997. 
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a) A música narra o encontro de quais povos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) O narrador do encontro faz parte de qual povo? Copie um trecho da música que comprove sua 

resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Como o trabalho realizado pelos indígenas era remunerado? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Quando os portugueses e indígenas se encontraram, todos ficaram surpresos, pois tinham 

modos de vida muito distintos. Dessa forma, indique com a letra “I” elementos da cultura 
indígena e “P” para elementos da cultura portuguesa. 

(     ) Moradias feitas de madeira. Cobertas com palhas de palmeira. 

(     ) Moravam em casas de tijolos. 

(    ) Conheciam dinheiro e arma de fogo. 

(    ) Conheciam muito bem as plantas.  


