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1. Identificação 

 
Componente curricular: HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS 

Unidade ofertante: Instituto de História 

Código: INHIS31201 Período: 2º Turma: II 

Carga horária:  Natureza: 

Teórica: 60h Prática: 00 Total: 60h (72h/a) Obrigatória ( x ) Optativa ( ) 

Professor: Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva Ano/Semestre: 2022/2º 

Observações: 

 * Atendimento aos alunos às segundas-feiras, das 17:00 às 18:30, no bloco H, sala 01H239.. 

 
 

2. EMENTA 
 

A construção histórica das sociedades indígenas mesoamericanas, andinas e sul-americanas 

anteriores à colonização europeia: cosmologia, diversidade cultural, crenças, mitos e ritos. Os povos 

ameríndios a partir do confronto com a colonização desde o século XV e sua relação com o Estado após 

as independências das nações do continente no século XIX. A temática indígena na historiografia e na 

educação. 

 
 

3. JUSTIFICATIVA 
 

Considerando-se a ementa da disciplina, o fato de tratar-se de uma temática transversal que 

comunga o seu objeto com outras disciplinas, notadamente: História da América e História do Brasil Colônia, 

Império e República e, finalmente a sua duração semestral, o curso foi estruturado de modo a permitir que 

o discente possa conhecer, identificar e discutir os pressupostos teóricos e metodológicos da História 

Indígena, ter um contato panorâmico com tal temática em distintos momento da História do Brasil, do 

descobrimento até a contemporaneidade, nas dimensões legais, econômicas, políticas e culturais. Ademais, 

com o objetivo de fomentar a capacitação dos alunos para a docência a disciplina contempla a realização 

pelos alunos de atividades de pesquisa, leitura, organização, elaboração e execução de apresentações orais 

individuais, relativas as diversas matizes das quais é composta. 
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4. OBJETIVO 

 

4.1 Objetivo Geral: 

 

 Conhecer, identificar e discutir os pressupostos teóricos e metodológicos da História Indígena, 

propiciar aos discentes um contato panorâmico com as suas temáticas, em distintos momentos 

da História do Brasil, do período colonial até a contemporaneidade, nas dimensões legais, 

econômicas, políticas e culturais. Abordar o tratamento da História Indígena em sala de aula, 

mediante atividades práticas de pesquisa, leitura, organização, elaboração e execução de 

apresentações orais, recortadas das diversas matizes que fazem parte da História Indígena. 

 
4.2 Objetivos Específicos: 

 
 

 Discutir as fontes, os caminhos e as possibilidades da História Indígena, no contexto das 

pesquisas e de sua abordagem em sala de aula. 

 

 Refletir acerca da diversidade cultural e compreender os principais aspectos culturais das 

sociedades indígenas brasileiras, anteriores a chegada de Cabral, notadamente sua organização 

social, econômica, crenças, mitos e ritos. 

 

 Analisar e debater as faces e fase da interação entre índios e os portugueses, durante o período 

colonial, passando pela questão do escambo, escravidão, a atuação dos Jesuítas e a conversão 

dos indígenas, os conflitos e as guerras. 

 

 Estudar e discutir, no transcurso do Império no Brasil, o papel e o lugar atribuídos aos indígenas. 

 
 Refletir acerca dos embates na/pela Amazônia a partir do Governo Vargas, notadamente os 

desafios e os conflitos estabelecidos entre a busca pelo desenvolvimento econômico e a 

proteção das comunidades indígenas, na regiões centro-oeste e norte do Brasil. 

 
 Compreender e discutir os desafios atuais atinentes aos índios no Brasil, especificamente a partir 

da Constituição Federal de 1988, no tocante ao acesso e garantias dos direitos civis e políticos e 

à posse da terra. 

 

5. PROGRAMA 
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 Tópico 01: História Indígena: fontes, caminhos e possibilidades. 
 

 Tópico 02: As sociedades indígenas no Brasil pré-colonial. 
 

 Tópico 03: Nos primórdios da colonização: do escambo às tentativas de escravização. 
 

 Tópico 04: A assimilação cultural: os jesuítas e as tentativas de conversão. 
 

 Tópico 05: Sobre os conflitos e as guerras: os Tupinambás versus os bandeirantes paulistas. 
 

 Tópico 06: Brasil independente: o papel e o lugar dos indígenas na construção da nacionalidade. 
 

 Tópico 07: O desenvolvimento econômico e a região amazônica no século XX: embates na/pela 
última fronteira. 

 

 Tópico 08: Da Constituição Federal de 1988 aos dias atuais: a tutela jurídica, os embates políticos e 
a luta pela posse/demarcação das terras indígenas. 

 

6. METODOLOGIA 

 

Os tópicos do programa serão abordados mediante a indicação e leitura de itens da bibliografia 

básica acrescidas da sua discussão, análise e critica nas aulas presenciais, as quais somar-se-ão a realização 

de pesquisa, leitura, organização, elaboração e execução de apresentações orais, recortadas das diversas             

matizes que fazem parte do programa da disciplina. 

 

6.1 Cronograma das atividades 

 
SEMANA  

(15 ou  16 semanas, 
de acordo com a 

Resolução 25/2020, 
do CONGRAD) 

UNIDADE/EIXO TEMÁTICO 
(Quando houver) 

ATIVIDADES PREVISTAS  

(Descrever as atividades 
presenciais e as assíncronas 

complementares às 15 semanas)  

Carga  
Horária 

1ª semana (27/02)  a) Envio do programa da disciplina 

b) Trabalho discente efetivo 

04h/a 

2ª semana (06/03)  a) Recepção aos alunos 

b) Apresentação do programa e 

planejamento da disciplina. 

04h/a 

3ª semana (13/03)  a) Pesquisa e sistematização da 

lista de temas individuais. 

04h/a 

4ª semana  (20/03) Tópico 01: História Indígena: 

fontes, caminhos e possibilidades. 

a) Aula expositiva, análise,  

discussão e crítica. 

b) Orientações acerca das 

apresentações individuais 

04h/a 



4 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

 

5ª semana  (27/03)  a) Trabalho discente efetivo 04h/a 

6ª semana (03/04) Tópico 02:  As sociedades 

indígenas no Brasil pré-colonial 

a) Aula expositiva, análise,  

discussão e crítica. 

b) Exposição dos alunos – Bloco 01 

04h/a 

7ª semana (10/04) Tópico 03: Nos primórdios da 

colonização: do escambo às 

tentativas de escravização. 

a) Aula expositiva, análise,  

discussão e crítica. 

b) Exposição dos alunos – Bloco 02 

04h/a 

8ª semana (17/04) Tópico 04: A assimilação cultural: 

os jesuítas e as tentativas de 

conversão. 

a) Aula expositiva, análise,  

discussão e crítica. 

b) Exposição dos alunos – Bloco 03 

04h/a 

9ª semana (24/04) Tópico 05: Sobre os conflitos e as 

guerras: os Tupinambás versus os 

bandeirantes paulistas. 

a) Aula expositiva, análise,  

discussão e crítica. 

b) Exposição dos alunos – Bloco 04 

04h/a 

10ª semana (08/05)  Tópico 06: Brasil independente: o 

papel e o lugar dos indígenas na 

construção da nacionalidade. 

 

a) Aula expositiva, análise, 

discussão e crítica. 

b) Exposição dos alunos – Bloco 

05b 

04h/a 

11ª semana (15/05)  a) Exposição dos alunos – Bloco 06 

b) Exposição dos alunos – Bloco 07 

04h/a 

12ª semana (22/05) Tópico 07: O desenvolvimento 

econômico e a região amazônica 

no século XX: embates na/pela 

última fronteira 

a) Aula expositiva, análise, 

discussão e crítica. 

b) Exposição dos alunos – Bloco 08 

04h/a 

13ª semana (29/05)  Realização de resenha 04h/a 

14ª semana (05/06) Tópico 08: Da Constituição Federal 

de 1988 aos dias atuais: a tutela 

jurídica, os embates políticos e a 

luta pela posse/demarcação das 

terras indígenas. 

a) Aula expositiva, análise, 

discussão e crítica. 

b) Exposição dos alunos – Bloco 09 

04h/a 

15ª semana (12/06)  Prova final 04h/a 

16ª semana (19/06)  Trabalho discente efetivo 04h/a 

17ª semana (26/06)  Prova de recuperação 04h/a 
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7. AVALIAÇÃO 

 

Especificação da 

Atividade Avaliativa 

Data Valor 

atribuído 

Critérios para realização e correção 

Pesquisa, 

leitura, 

organização, 

elaboração e 

execução de 

apresentação 

oral 

 

**1 

 

40 

           As apresentações em sala devem ter no mínimo 20 minutos e 

no máximo 30 minutos de duração.  

           A quantidade e a  qualidade do material bibliográfico 

levantado e consultado, o conteúdo e o tratamento dado ao tema, a 

organização e a sequência lógica da apresentação, a clareza, a 

objetividade, o nível de reflexão e a qualidade da argumentação         

apresentada. 

 

Resenha temática 

 

29/05 

 

20 

           A coerência entre os textos indicados e a temática desenvolvida, 

a clareza, a objetividade, o nível de reflexão e a qualidade da 

argumentação apresentada. 

Prova dissertativa 

Individual 

 

12/06 

 

40 

           Compreensão dos conceitos, organização das  ideias, 

coerência entre as respostas e as discussões trazidas pela bibliografia 

e a utilização correta de linguagem acadêmica. 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA 
 

8.1 Básica 
 

CASTELNAU-L`ESTOILE, Charlotte de. Operário de uma vinha estéril: os jesuítas e a conversão dos índios no Brasil – 
1580-1620. Bauru – SP: Edusc, 2006. 

 
CASTRO, Eduardo Viveiros de. A inconsistência da alma selvagem e outros ensaios de Antropologia. São Paulo: Cosac 

& Nelipy, 2002. 
 
COUTO, Jorge. A construção do Brasil. Lisboa: Cosmos, 1998. 
 
CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal de 

Cultura: Fapesp, 1992. 
 
DAVIS, Shelton. Vítimas do milagre. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
 
DONISETE, Luís; GRUPIONI Beuzi. Índios no Brasil. 3ª Ed. São Paulo: Global; Brasília, MEC, 2000. 
 
EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno: encontros culturais, aventuras teóricas. 

Belo Horizonte: UFMG, 2000. 
 

                                                           
1 Definida de acordo com a distribuição do discentes nos seus respectivos blocos de apresentação, os quais 
serão estipulados a partir da terceira semana de aula. 
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FERNANDES, Florestan. A função social da guerra na sociedade Tupinambá. São Paulo: Enio Matheus Guazzeli, 1970. 
 
FERREIRA FILHO, Aurelino José (org.). Índios do Triângulo Mineiro: história, arqueologia, fontes e patrimônio: pesquisas 

e perspectivas. Uberlândia: EDUFU, 2015. 
 
GAMBINI, Roberto. O espelho índio: os jesuítas e a destruição da alma indígena. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988. 
 
HOORNAERT, Eduardo. Das revoluções latino-americanas às lutas indígenas atuais: IX Simpósio Latino-americano 

CELTILA, Manaus, 29 de julho a 01 de agosto de 1981, São Paulo: Paulinas, 1982. 
 
JACUPÊ, Kaká Weia. A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio. São Paulo: Petrópolis, 1998. 
 
KODAMA, KAORI. Os índios no império do Brasil: a etnografia do IHGB entre as décadas de 1840 e1860. Rio de Janeiro: 

Editora FIOCRUZ; São Paulo: Edusp, 2009. 
 
MARCHANT, Alexander. Do escambo à escravidão: as relações econômicas de portugueses e índios na colonização do 

Brasil, 1500-1580. São Paulo: Ed. Nacional: Brasília: INL, 1980. 
 
MONTEIRO, Paula (org.). Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo,2006. NOVAES, 

Adauto (org.). A outra margem do ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
 
POMPA, Cristina. Religião como tradição: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. Bauru – SP: EDUSC, 2003. 
 
PORRO, Antônio. O povo das águas: ensaios de etno-história amazônica. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. 
 
PUNTONI, Pedro. A guerra dos bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do Brasil,1650- 1720. São 

Paulo: Hucitec: Edusp: Fapesp, 2002. 
 
RAMOS, Alcida Rita. Sociedades indígenas. São Paulo: Ática, 1987. 
 
SILVA, Aracy Lopez da; GRUPIONI, Luís Donisete Bena (org.). A temática indígena na escola: novos subsídios 
para professores de 1º e 2º graus. São Paulo: Global; Brasília: MEC: MARI-UNESCO, 2004. 
 
TIERNEY, Patrick. O altar supremo: uma história do sacrifício humano. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,1993. TODOROV, 

Tzvetan. A conquista da América; a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
TREECE, David. Exilados, aliados, rebeldes: o movimento indianista, a política indigenista e o Estado-nação imperial. 

São Paulo: Nankim, EDUSP, 2008. 
 
WAGLEY, Charles. Lágrimas de boas-vindas: os índios Tapirapé do Brasil Central. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo; 

EDUSP, 1988. 

 
8.2 Complementar 
 

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. 

 

ALMEIDA, Maria Regina Celestino. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. 
 
ARAUJO, Ana Valéria [et al.] Povos indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito à diferença. Brasília (DF): UNESCO,    

2006. 
 

BANIWA, Gersem. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 
2006. 

 
CAPISTRANO DE ABREU, João. Capítulos de história Colonial: 1500-1800 & Os Caminhos antigos e o povoamento          
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do Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 
 
CUNHA, Manuela Carneiro da (org.) Legislação Indigenista no Século XIX. São Paulo: Edusp, 1992. 
 

JUNQUEIRA, Carmen; BARUZZI, Roberto Geraldo. Parque Indígena do Xingu: saúde, cultura e história. São Paulo: 
Terra Virgem, 2005. 

 

MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra – índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994. 

 
NÖTZOLD, Ana Lúcia Vulfe; ROSA, Helena Alpini; BRINGMANN. Sandor Fernando. Etnohistória, história indígena e 

educação: contribuições ao debate. Porto Alegre: Pallotti, 2012. 
 

RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. 

 
RIBEIRO, Darcy; NETO, Carlos de Araújo Moreira. Fundação do Brasil. Petrópolis: Vozes, 1992.STADEN, Hans. Viagem 

ao Brasil. São Paulo: Martin Claret, 2006. 
 

WITTMANN, Luísa Tombini. O vapor e o botoque. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2007. 
 

 
9. APROVAÇÃO  

 

 
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ___/___/___ 

 Coordenação dos Cursos de Graduação em História  


