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Atividade extra
Fascículo 2 • História • Unidade 4
Sociedades indígenas e sociedades africanas

Questão 1

O canto das três raças”, de Clara Nunes

Ninguém ouviu

Um soluçar de dor

No canto do Brasil

Um lamento triste

Sempre ecoou

Desde que o índio guerreiro

Foi pro cativeiro

E de lá cantou

Negro entoou

Um canto de revolta pelos ares

No Quilombo dos Palmares

Onde se refugiou

(...)

Esse canto que devia

Ser um canto de alegria

Soa apenas 

Como um soluçar de dor

Fonte: http://letras.mus.br/clara_nunes_1590254/ Acessado em 01 de julho de 2013
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Clara Nunes usa no título da música o termo “raça” quando se refere à mistura das três etnias (indígena, 

africana e europeia) que são base do povo brasileiro. Como esses sujeitos das etnias são apresentados nos versos 

da música?

a. “índio guerreiro”e “Negro”

b. “Cativeiro” e “Canto do trabalhador”

c. “Canto de alegria” e “Quilombo dos Palmares” 

d. “Cativeiro” e “Quilombo dos Palmares” 

Questão 2

Tobias Barreto foi um importante poeta brasileiro. Participou do Romantismo, sendo inclusive reconhe-

cido como o fundador do Condoreirismo (Terceira fase romântica). Isto é, o movimento literário marcado pelo 

poema social e de defesa do abolicionismo, com destaque para as ideias republicanas e igualitárias. Portanto, 

a temática da escravidão era frequente em seus versos como no poema “A Escravidão”, de sua autoria, publi-

cado no livro “Dias e Noites” (1893), que você pode ler agora:

Se Deus é quem deixa o mundo

Sob o peso que o oprime,

Se ele consente esse crime,

Que se chama a escravidão,

Para fazer homens livres,

Para arrancá-los do abismo,

Existe um patriotismo

Maior que a religião.

Se não lhe importa o escravo

Que a seus pés queixas deponha,

Cobrindo assim de vergonha

A face dos anjos seus,

Em seu delírio inefável,
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Praticando a caridade,

Nesta hora a mocidade

Corrige o erro de Deus!...

Fonte: http://olivrolatra.blogspot.com.br/2012/07/poema-escravidao-de-tobias-barreto.html Acessado em 01 de julho 
de 2013

Assinale a opção que contém os versos nos quais o autor demonstra a defesa da Abolição:

a. “Existe um patriotismo, Maior que a religião”

b. “Se Deus é quem deixa o mundo, Sob o peso que o oprime”

c. “Se ele consente esse crime, Que se chama a escravidão”

d. “A face dos anjos seus, Em seu delírio inefável”

Questão 3

“Por razões políticas, econômicas e religiosas, os povos indígenas que já habitavam a colônia não eram vistos 

como nações”.

(Material didático – CEJA) 

Como os povos indígenas eram vistos pelos portugueses no período da colonização? 

Você considera que atualmente os índios recebem o devido respeito que merecem? Justifique

Questão 4 

Preconceito contra índios está voltando em onda conservadora

Para o historiador Márcio Meira, os indígenas são apresentados como se ainda vivessem no passado e vistos 
como preguiçosos e incapazes. 

O preconceito racial contra os índios está passando por uma fase de recrudescimento, segundo o 
presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o historiador Márcio Meira. Um dos principais 
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fatores para a mudança seria a expansão econômica, especialmente do agronegócio, em direção às 
regiões do sertão brasileiro, onde vivem os índios. De acordo com Meira, ainda impera no País uma 
visão de progresso segundo a qual tudo que impede o seu avanço deve ser destruído.”

Fonte:Adaptadohttp://www.estadao.com.br/noticias/impresso,preconceito-contra-indios-esta-voltando-em-onda-con-
servadora,159947,0.htm. Acesso em 12/08/2013.

Agronegócio
Consiste na rede que envolve todos os segmentos da cadeia produtiva vinculada à agropecuária. Ele não se limita apenas à agri-

cultura e à pecuária, incluindo também as atividades desenvolvidas pelos fornecedores de insumos e sementes, equipamentos, 

serviços, beneficiamento de produtos, industrialização e comercialização da produção agropecuária.

Analisando o texto, publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, identifique dois motivos para ainda existir 

em nosso país preconceito racial contra os indígenas.

Por que a expansão do agronegócio é prejudicial à vida indígena no Brasil?

Questão 5

A história da África foi, portanto, marcada por um divisor de águas: depois da diáspora, as mais diversas so-
ciedades e reinos haviam se transformado radicalmente. Alguns enriquecem e se tornam poderosos, alian-
do-se aos europeus; outros tiveram que imigrar fugindo do cativeiro; outros ainda quase desapareceram e 
tiveram que reorganizar suas tradições e seu modo de vida.

Fonte: Material didático – CEJA – Fascículo 2

Diáspora significa a dispersão de um povo ou de alguns de seus membros, por motivação política ou religiosa. Se-

gundo a perspectiva africana, a escravidão é chamada de Diáspora Negra ou Diáspora Africana, pois foi um processo de 

a. imigração amigável para fora do continente africano.

b. imigração forçada para fora do continente africano.

c. incentivo à imigração aos países europeus e suas colônias.

d. difusão da cultura africana para os demais continentes. 
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Questão 6

Estima-se que na chegada dos portugueses, existiam em torno de 3 milhões a 6 milhões de nativos vivendo 

aqui no Brasil. Dos mais de 1000 povos originais, pelo menos 762 desapareceram. Atualmente, a população indígena 

é estimada em cerca de 800 mil pessoas. Dentre os fatores que contribuíram para a extinção de algumas tribos e a 

diminuição número de índios destacam-se 

a. a dominação portuguesa, a escravidão e as mortes ocasionadas por doenças de contato com o homem 

branco.

b. as mortes ocasionadas por doenças de contato entre grupos indígenas diferentes e as guerras entre as 

tribos rivais.

c. as guerras entre as tribos rivais e o desejo de deixar para trás as tribos e migrar para os centros urbanos.

d. as guerras entre as tribos rivais e a escravidão comandada pelos os próprios índios frente aos inimigos.

Questão 7

O povo Guarani

Eliane Potiguara

O Povo Guarani é um dos maiores povos indígenas do Brasil, situado na América Latina. Atualmente so-
mam cerca de trinta mil pessoas, distribuídos nos Estados do Mato-Grosso-do Sul, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, S. Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, comportados nas Regiões Oeste, Leste e Sul 
do Brasil. Nos países vizinhos ao Brasil, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia [habitam], também, 
essa tão espiritualizada etnia indígena. Nos séculos XVII e XVIII, somavam para mais de dois milhões de 
indígenas, só no Brasil.

De dois milhões que eram os guaranis, hoje somam 30 mil pessoas. Realmente foram exterminados, mas 
ficaram filhos e filhas de líderes assassinados na atualidade como Marçal Tupã-y, o pequeno DEUS (líder 
indígena Guarani assassinado em 25 de novembro de 1983, por defender o seu povo), que pensava como o 
Chefe Maxuxi e que, como outros, criaram consciência para as próximas gerações: “ Já não podemos nós, os 
guarani, calar-nos agora, diante dos estrangeiros”(Marçal Tupã-Y /1982). E conclui: “Eu não fico quieto não, 
eu reclamo. Eu falo. Eu denuncio.”

Fonte: http://www.partes.com.br/ed26/reflexao.asp Em 16/08/2013. Adaptado.
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Uma dentre as causas para o extermínio dos índios guaranis foram

a. as lutas entre as diferentes etnias.

b. as diferentes formas de escravidão.

c. os modelos diferenciados de trabalho coletivo.

d. os processos de epidemias de fome.
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

Possibilidade de resposta:

Eram vistos como um obstáculo a ser superado, do mesmo modo que as densas florestas, com seus 

perigos desconhecidos, e que impediam a colonização. As nações indígenas foram destruídas pelas guerras, 

epidemias e pelo extermínio de suas culturas.

As terras indígenas muitas vezes não são respeitadas. O aluno poderá também realizar pesquisas na in-

ternet e analisar se as atuais políticas públicas atendem às reais necessidades dos povos indígenas.

Questão 4

Possibilidade de Resposta:

a. O aluno deverá identificar que os índios, ainda hoje, são vistos por muitos como preguiçosos e incapazes 

pelo desconhecimento e/ou incompreensão sobre o seu modo de viver, fruto da visão etnocêntrica de 

quem os interpreta. 

b. A forma de vida dos indígenas implica ocupar grandes extensões de terra, o que se choca com os inte-

resses de muitos empresários.
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Questão 5

A      B     C    D

Questão 6

A      B     C    D

Questão 7

A      B     C    D


