
 

Revista Pandora Brasil – Artigos - ISSN 2175-3318.  
Revista de humanidades e de criatividade filosófica e literária.  

ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA,  
AFRICANA E INDÍGENA 

TEACHING AFRO-BRAZILIAN HISTORY AND CULTURE, 
AFRICAN AND INDIGENOUS 

Dilson brito da rocha1 

 

Resumo: Neste estudo temos o objetivo de examinar questões concernentes 
ao ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Quando se 
escuta falar da África, é comum associar à pobreza, epidemias, exploração, 
fome, que afligem o continente. Porém, com um pouco de conhecimento 
notamos que a África extrapola os estereótipos. É um continente que produz 
culturas riquíssimas. Depois, depende muito de qual história é contada e por 
quem. Queremos olhar para a África evidenciando suas belezas e culturas, 
sem deixar de mostrar os padecimentos. Por isso, urge abandonar o 
preconceito, a fim de entender melhor, visto que ele nos impossibilita de 
conhecer. Este enfrentamento também se aplica aos afrodescendentes, bem 
como aos povos indígenas, tão dizimados, cabendo o resgate de sua cultura e 
sabedoria. 
Palavras-chave: Ensino; África; afrodescendentes; povos indígenas; cultura.  
 
Abstract: In this study we aim to examine issues concerning the teaching of 
Afro-Brazilian, African and indigenous history and culture. When you hear about 
Africa, it is common to associate it with poverty, epidemics, exploitation, hunger, 
which afflict the continent. However, with a little knowledge we note that Africa 
extrapolates stereotypes. It is a continent that produces rich cultures. Then it 
depends a lot on what story is told and by whom. We want to look at Africa, 
highlighting its beauty and cultures, while showing the sufferings. Therefore, 
there is an urgent need to abandon prejudice in order to understand better, 
since it makes it impossible for us to know. This confrontation also applies to 
people of African descent, as well as to indigenous peoples, so decimated, and 
it is up to them to rescue their culture and wisdom. 
Keywords: Teaching; Africa; afro-descendants; Indian people; culture.  

 
Introdução  

A África é o terceiro maior continente do mundo e o segundo mais 

populoso. Ele é banhado pelo oceano atlântico, pelo mar mediterrâneo, como 

também pelo oceano índico. Há indícios de que os primeiros seres humanos da 

terra são oriundos da África, já que os primeiros fósseis hominídeos foram 

encontrados neste continente, há aproximadamente cinco milhões de anos, 

dado que o torna ainda mais curioso e importante. Dentre seus povos, o 

Bérbere era considerado um grupo nômade, uma vez que andavam pelo 
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deserto do Saara, a fim de comercializar e garantir sua sobrevivência. Por si 

tratar de andanças pelo deserto, tinham como meio de transporte o camelo, 

animal resistente aos intemperes desérticos. O norte africano foi, culturalmente, 

enriquecido por este povo, graças suas viagens e aquisições de costumes 

diferentes. 

Também existe o povo Bantos, presente no noroeste da África. Este 

vivia da agricultura, pesca e caça. Era conhecedor da metalurgia, o que lhe 

garantiu a conquista de povos circunvizinhos. Graças a esta força, formaram 

um reino, o do Congo, de grande poderio no noroeste continental. Este povo 

habitava aldeias. Por ser um reino, havia um chefe, o Banto, que impunha 

impostos, convertidos em mercadorias e alimentos daquelas tribos, que 

constituíam seu reino. O povo o obedecia e observava seus ditames, pois 

acreditava que o chefe obtinha um poder sagrado e, consequentemente, 

poderia influenciar positivo ou negativamente no plantio e colheita, na questão 

sanitária da população etc. 

Existe o povo Soninkés. Esta era a população de toda aquela região ao 

sul do deserto do Saara. As pessoas se distribuíam por tribos, pertencentes a 

um império muito vasto, que tinha a chamada caia-maga, nome que se refere 

aos reis. Seus meios de sobrevivência eram a pesca e as atividades 

agropecuárias. A localidade habitada por este povo era rica em ouro, em suas 

reservas. Então, praticava-se a extração de ouro, na intenção de trocar por 

vários produtos com a população do deserto, os berberes. Gana, onde era este 

império, veio a se transformar em uma região comercial de grande 

desenvoltura e vulto continental.  

 A África sempre contribuiu para a história universal. No tempo da 

Antiguidade se destaca o Egito, o primeiro país constituído, há cerca de 5000 

mil anos. A cidade de Cartago também foi uma potência, aparecendo na 

história mundial pela sua disputa com a metrópole Roma, pelo espaço 

marítimo, o Mediterrâneo. No que tange à costa oriental da África, se 

evidenciam as caravelas, a partir do século V. Elas cruzavam o Índico, ligando 

tal litoral ao golfo Pérsico. Ligava também à Índia, bem como á China e ainda à 

Indonésia, em suas ilhas. A África sempre apareceu como possibilidade de 
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encontrar sal e ouro, o que despertou a exploração de outros continentes, 

interessados em suas riquezas. 

Antes dos portugueses chegarem à África, os colonizadores, existia o 

comércio, de grande importância para aquele continente. Este ligava o povo 

africano a outras culturas, dado no mar oriental. Já nos tempos modernos, 

acontece a gigantesca imigração africana, e de maneira forçada. Deste modo, 

por meio de navios negreiros, os africanos foram levados a outros ares, por 

ordem de europeus. A partir daí, este povo teve contato direto com outras 

etnias, como a indígena. Eles formaram também as chamadas Américas 

negras, ou seja, a presença maciça de negros no continente americano. A 

África, como se entende hoje, bem dividida geograficamente é fruto de meados 

do séc. XX, somente. Esta distribuição territorial se deu depois da 

descolonização europeia. A partir dos anos 1970 o continente africano se torna, 

quase em sua totalidade, independente, apesar das consequências 

desfavoráveis. Sua população é afligida por vários males, como a fome, o 

descrédito econômico internacional, e há a presença do neocolonialismo.  

Conta que o continente africano é o mais pobre do mundo, 

economicamente falando, e grande parte da população padece com a miséria. 

Sua população convive com epidemias constantes, e há vários conflitos 

armados. Há uma quantidade muito alta de portadores do vírus HIV, e muitos 

morrem em decorrência das doenças causadas pela AIDS. Em suma, na África 

há 54 países e 8000 milhões de habitantes. Há uma vasta gama de diversidade 

de línguas, totalizando mais de 1000. No que tange à religião, prevalece o 

Cristianismo, mas também é bem presente o islamismo. Ainda há religiões 

animistas e locais. 

 

Desenvolvimento  

É imprescindível falar da história do Brasil sem abordar da influência da 

África. Sua composição tem raízes nas matrizes africanas. A partir do séc. XVI 

as populações negras desembarcadas no Brasil foram distribuídas em grande 

quantidade nas regiões Nordeste e Sudeste, o que garantiu o crescimento 

econômico, nos séculos XVII, XVIII e XIX, graças às lavouras de cana-de-

açúcar. A prática escravagista enriqueceu os latifundiários, onde o povo negro 
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foi explorado, com a mão de obra barata. Não obstante à exploração e 

negação dos direitos humanos, os negros resistiram, preservando os valores 

africanos. Estima-se que o Brasil tenha sido o país que mais recebeu africanos 

escravizados, visto que foi uma colônia de Portugal e este deter então o 

monopólio do tráfico transatlântico de escravos. Este trânsito se deu em quatro 

grandes ciclos, datados de entre os séculos XI-XIX. (cf. MATTOSO, p. 22-23). 

O estado do Rio Grande do Sul foi um dos que mais recebeu escravos. Entre 

1823-1872 o número de escravizados deste estado saltou de 7.500 para 

67.791, e ficou em 7º lugar entre as regiões provincianas brasileiras que 

escravizavam.  

  Paulatinamente, os negros vão conquistando os direitos. A 

transformação da mão-de-obra dos trabalhadores escravizados em 

trabalhadores livres se deu de modo lento. Infelizmente, havia muita 

politicagem que desfavorecia os escravizados. Por exemplo, a Lei Ventre Livre, 

datada de 1871, Saraiva – Cotegipe ou Lei dos Sexagenários, de 1885, que em 

seu conteúdo rezava a proteção dos índios, foram manipuladas, favorecendo 

as práticas escravagistas, em favor dos que se faziam donos das terras e das 

pessoas. (cf. ORIENTAÇÕES, 2006, p. 17). No ano de 1888 se deu a abolição 

formal da escravidão no Brasil, através da Lei Áurea, onde os negros feitos 

escravos tiveram ao menos poucos direitos garantidos, por meio de 

Documentos, onde os senhores de terras e o Estado tutelavam, protegendo os 

negros, ainda que os descasos continuassem de outras maneiras. 

Não obstante as dificuldades relacionadas ao racismo e discriminação 

social, os negros mantêm viva sua cultura, a ligação com a ancestralidade, 

religiosidade, seus valores etc. Ainda é muito perto historicamente, a mancha 

da escravidão na história brasileira. Foram quatro séculos do regime 

escravocrata. Mas a curta distância não deve justificar as mazelas que 

perduram. Ao longo do séc. XX, quando o Capitalismo brasileiro vai ganhar 

força, pouco se fez, legalmente, em favorecimento da cidadania da população 

negra. A Lei Afonso Arinos (n. 1390/51) é que vai ser uma luz pioneira neste 

sentido, já que vai proibir a discriminação racial no Brasil, contra os 

preconceitos de raça e de cor, dando um pouco de esperança para a 

população negra. A década de 40 é fértil neste interim. É de grande 
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contribuição, em 1945, a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, 

bem como a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

1948. Elas rezam os direitos iguais de todos os povos, independente de raça, 

cor da pele, religião etc., inibindo as práticas antiéticas e conscientizando para 

aquelas cidadãs, mostrando que todos são iguais. 

Algumas entidades e movimentos reclamam constantemente os direitos 

da população negra. Poder-se-ia trazer presente, por exemplo, o Movimento 

Negro brasileiro, a Convenção n. 111 da Organização Mundial do Trabalho, de 

1958, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966, 

a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial, de 1968, a promulgação da Constituição Federal, de 

1988, que considera a prática do racismo como crime inafiançável e 

imprescritível, como também que as manifestações culturais são bens de 

todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras 

formas de discriminação etc. 

A criação do movimento chamado Frente Negra Brasileira, dado em 

1931 foi de grande importância e de um expressivo vulto na luta pelos direitos 

dos negros. Tal movimento veio a se tornar, em 1936, um partido político, até 

1937. Reivindicava melhores condições para a população negra brasileira. 

Assim, depois do abolicionismo, é o pioneiro movimento que luta para que os 

negros se insiram no cenário político brasileiro, a fim de mostrar força e 

capacidade, como os demais. Nesta trajetória, na década de 1970 aparece o 

Movimento Negro Unificado, e posteriormente o Movimento de Mulheres 

Negras e a luta das Comunidades Negras Quilombolas, o que demonstra uma 

organização de conquistas significativas. 

No cenário educacional dos tempos hodiernos, a publicação da Lei n. 

10.639/2003, que faz a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, faz 

incluir no currículo oficial como disciplina obrigatória “História e Cultura Afro-

Brasileira.” Com ela o Estado brasileiro intenciona o fim do racismo e da 

discriminação racial, como também fazer com que as crianças, adolescentes e 

jovens tenham acesso a toda história brasileira. Há o Dia Nacional da 

Consciência Negra, celebrado nas escolas (20 de novembro), uma forma de 
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conscientização. Na esfera religiosa, há as celebrações que, por meio das 

cerimônias próprias, trazem presente a história dos afrodescendentes, como 

por exemplo, a chamada “missa afro”, que tem como objetivo secundário, ao 

celebrarem o misterium, trazer presente elementos do povo africano, como a 

linguagem, os gestos e alguns símbolos, por meio da liturgia. Geralmente, o faz 

no dia 20 de novembro. Outrossim, o Brasil é um país rico em suas 

manifestações culturais, graças às danças, músicas, culinárias e religiões de 

matrizes africanas, o que precisa ser mais bem conhecido, quebrando todos os 

preconceitos e barreiras. 

O termo quilombo (kilombo) nos remete à África do séc. XII. A palavra 

vem do idioma bento umbundo. O quilombo está relacionado a um tipo de 

instituição sociopolítica militar, conhecida na África Central, na região atual da 

República Dominicana do Congo (Zaire). Os quilombos, mais particularmente, 

nos remetem ao Brasil do séc. XVI e os seguintes, no tempo da escravidão. Os 

quilombos, comumente foram chamados de mocambos, como são 

denominados ainda hoje em algumas regiões brasileiras. No litoral do Nordeste 

se evidencia o Quilombo dos Palmares, tendo duração de mais de setenta 

anos, e que ainda se estendeu às então províncias de Alagoas e Pernambuco. 

Seu maior personagem e maior líder foi Zumbi, assassinado depois de um ano 

da destruição do grande quilombo, em 1625. Quando se fala nos quilombos, 

não de deve associar de imediato e sem uma maior precisão aos negros 

escravizados fugitivos, ou como “redutos de escravos fugitivos”, pois, os negros 

oriundos da escravidão estão espalhados por todo o país, seja na zona rural, 

seja na urbana, e não apenas nos quilombos. E, não se trata tão somente da 

resistência, mas também da busca de direitos.  

O território quilombola se constitui enquanto um agrupamento de 
pessoas que se reconhecem com a mesma ascendência étnica, que 
passam por inúmeros processos de transformações culturais como 
formas de adaptação resultante do caminhar da história, mas se 
mantem, se fortalecem e redimensionam em suas redes de 
solidariedade. (ORIENTAÇÕES, 2006, p. 147). 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 216, Inciso V. § 5º reza o 

que segue: “Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombos.” E o Art. 68 diz que: “Aos 

remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas 
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terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os 

títulos respectivos”. Apesar das mazelas sociais, há um número relativamente 

expressivo de comunidades quilombolas. Conforme pesquisa realizada pelo 

Centro de Geografia e Cartografia Aplicada (Ciga), da universidade de Brasília 

(UnB), o país tem 2.228 comunidades remanescente de quilombos, em quase 

todos os Estados da Federação. É bem presente na história do Brasil os 

quilombos, senzalas, terreiros, irmandades, onde os negros mantêm seus 

hábitos, suas tradições, suas crenças etc. 

Compreender os mecanismos de resistência da população negra ao 
longo da história exige também estudar a formação dos quilombos 
rurais e urbanos e das irmandades negras entre tantas outras formas de 
organizações coletivas negras. A população negra que para cá foi 
trazida tinha uma história da vida passada no continente africano, a qual 
somada às marcas impressas pelo processo de transmutação de 
continente serviu de base para a criação de estratégias de 
sobrevivência. (ORIENTAÇÕES, 2006, p. 22). 

 Na realidade brasileira, a formação dos quilombos se deu devido à fuga 

dos trabalhadores negros feitos escravos. Os negros habitavam estes locais e 

ali se constituíram, se organizando socialmente, tentando manter suas raízes 

históricas, com a religião, valores, costumes etc. O povo descendente da África 

não se deixou destruir. Muitos traziam as chagas na pele e na mente, muitos 

vieram a morrer, mas a origem étnica permanece viva. Nos tempos hodiernos 

há áreas de remanescentes de quilombos, como também há quilombolas 

espalhados por várias regiões. Inicialmente, no linguajar peculiar desta 

realidade, os quilombos eram chamados também de: terras de pretos e 

comunidades negras rurais, mas posteriormente seriam chamadas de quilombo 

ou comunidade quilombola, uma denominação mais adequada à história. 

No âmbito legislatório referente ao ensino escolar, no quesito história 

afro-brasileira, se ensinava apenas a questão voltada para a escravidão, mas, 

com a Lei n. 10.639, dado de 09 de janeiro de 2003, esta matéria toma um 

rumo justo, abordando a história mais amplamente. A Lei reza a 

obrigatoriedade da inclusão curricular na Rede de Ensino o tema “História e 

Cultura Afro-Brasileira”, contemplando toda história, tanto a africana, quando 

sua ligação com a cultura brasileira. A Lei inaugura também o Dia Nacional da 

Consciência Negra, em homenagem ao líder quilombola Zumbi dos Palmares, 
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como dia de sua morte. Com a celebração deste dia se prega a erradicação de 

todo tipo de preconceito contra a população negra, devido à cor da pele e aos 

costumes.  

A Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 quer garantir a igualdade racial, 

uma vez que todos são cidadãos de direitos, pois na prática ainda há uma 

imensidade de dificuldades. Quer combater a discriminação e todas as formas 

de intolerância étnica para com a população negra, bem como para com outras 

populações e grupos. Ficam garantidos à população negra os direitos à saúde, 

cultura (por exemplo, cumprimento das datas comemorativas), educação, 

esporte, lazer, sem diferenciação por causa da cor da pele, visão política etc. É 

garantido também à população negra o direito de liberdade de consciência e de 

crença, bem como ao livre exercício dos cultos religiosos. Os afrodescendentes 

trouxeram para o Brasil suas maneiras de celebrar e acreditar. Há matrizes 

religiosas africanas arraigadas na história do Brasil, que precisam ser mais 

bem entendidas, que deve se dá por meio do estudo e do contato direto com 

essa população. A Lei ainda garante a terra e moradia adequada ao povo 

negro e o direito ao trabalho digno. Ela manda que os meios de comunicação 

social divulguem os direitos e a cultura afro-brasileira. A Constituição Federal, 

em seu Art. 5º, prevê como crime inafiançável e imprescritível a prática do 

racismo, criminalizando os intolerantes. 

A história da América reza que os primeiros povos a habitarem este 

chão foram os asiáticos, isso há mais de 11 mil anos. Os primeiros habitantes 

da América do Sul são oriundos da América do Norte, por meio do ismo e 

Panamá, que se deu há milhares de anos. Estima-se que no Brasil, a primeira 

população é de mais ou menos 12 mil anos. Porém, há controvérsias, uma vez 

que, a cada ano se faz novas descobertas, apontando que as primeiras 

populações datam de anos bem mais distantes. É sabido que os indígenas já 

estavam no continente americano antes dos europeus aqui chegarem. A 

estimativa é de que já havia 100 milhões de nativos. No Brasil o número 

somava 5 milhões, distribuídos em tribos, de acordo com suas línguas, como 

por exemplo, o tupi-guarani, localizado na região litorânea, macrô-je, ou como 

são chamados, tapuia, localizados na região do Planalto Central, os aruaques, 

da região amazônica e caraíba, também concentrado na Amazônia.  
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Os portugueses, em 1500, chegaram no litoral brasileiro, dizimando os 

habitantes deste chão por meio de armas e doenças contagiosas. Dado a 

dizimação e o contato com o homem branco traumatizante, nos tempos 

hodiernos há apenas 400 mil índios no Brasil. Hoje eles vivem, grosso modo, 

em reservas indígenas demarcadas e protegidas. Somam 200 etnias diferentes 

e 170 línguas, mas, com uma triste ressalva, perderam muitos de seus 

costumes. O homem branco teve contato pioneiramente com os índios em 

1500. Foram denominados índios, visto que os portugueses, equivocadamente, 

acreditavam terem chegado à Índia. De culturas bem distintas, o choque foi 

enorme e arrasador. A Carta de Pero Vaz de Coimbra, o famoso escrivão da 

expedição de Pedro Álvares Cabral, bem como a base documental dos 

religiosos Jesuítas, são de grande valia para a história brasileira e portuguesa. 

Os índios habitantes da região territorial brasileira tinham como meio de 

sobrevivência a caça, pesca, agricultura e o cultivo da mandioca. Os indígenas 

sempre tiveram suas atividades bem distribuídas, de acordo com a idade e 

gênero. Em geral, as mulheres ficavam mais responsáveis pelas lidas e 

afazeres voltados para a agricultura, artesanato e o zelo pelos filhos, ao passo 

que os homens aravam as terras e eram responsáveis pela pescaria, o trabalho 

mais braçal.  

Depois da colonização, a história mostra um total descaso para com a 

população indígena no Brasil, salvo algumas ações muito particulares. Se 

tomarmos o escrivão Caminha, notaremos que logo quando os portugueses 

pisaram no território indígena, houve uma espécie de espanto mútuo, mas 

também um certo trato respeitoso, tanto por parte dos índios, quando dos 

europeus. Porém, o problema começou a aparecer quando estes últimos 

começam a explorar o pau-brasil, tendo a questão econômica como o divisor 

de água nesta hostil relação. A partir de então, inicia-se a escravização dos 

indígenas, com o trabalho forçado. Os portugueses aplicaram a violência contra 

o povo nativo, em nome da conquista da terra a todo custo, arrasando as 

aldeias. 

A estimativa é de que, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, havia 

entre 3 a 5 milhões de indígenas. Linguisticamente, havia troncos bem 

peculiares. Por exemplo, Macro-Tupi, Macro-Jê, Aruak etc. Havia vários povos, 
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como os Avá-Canoeiro, Bororo, Cinta larga, Guarani, javaé, Kaingang, Pataxó, 

Terena, Xavante, entre outros. Hoje apenas algumas sobrevivem, como por 

exemplo, Fulniô no Pernabuco, Maxakali em Minas Gerais e Xokleng em Santa 

Catarina. Outras mantiveram algumas palavras, esparsamente lembradas em 

rituais e cerimônias religiosas ou outras, e de muitas não há resquício algum 

sequer. Estima-se que antes da colonização havia 1.300 línguas indígenas, ao 

passo que hoje há um número reduzido para 180. Dado o processo de 

urbanização, a maioria dos índios foi expulsa de seus territórios naturais e 

outros que vivem deslocados, ou seja, em ambientes que não são os deles, 

como por exemplo, em grandes cidades industrializadas. 

Muitos índios foram dizimados, mortos pelos brancos. Também 

“mataram” suas culturas, impondo costumes, hábitos, religião e várias outras 

formas de pensar próprias do continente europeu, de maneira que os povos da 

terra foram aculturados. O europeu olhava para os indígenas com um ar de 

superioridade, pensando que tinha o direito de dominação sobre eles, pois os 

viam como um povo não civilizado. A imposição do Cristianismo 

descaracterizou e fez com que esta população perdesse sua identidade 

religiosa peculiar. O fato de os índios terem contato com os portugueses 

desfavoreceu, visto que estes chegaram para explorar suas terras, madeiras, 

mulheres, trabalhos etc. Alguns índios usavam suas armas caseiras para 

lutarem contra os europeus, mas as armas de fogo destes últimos eram muito 

“eficazes”. Quando não morrem os índios mesmo, morrem cultura, línguas, 

costumes, religiosidades etc. Houve genocídio e etnocídio, o que, depois dos 

portugueses, perdurou na história do Brasil e ainda acontece hoje de maneiras 

indiretas e às vezes diretamente.  

Os portugueses contaminaram não somente a cultura dos índios, 

fazendo com que eles perdessem aspectos étnicos, mas também lhes 

transmitiram doenças, das quais os indígenas não estavam imunes, o que lhes 

causaram a morte em grande escala, como por exemplo, a gripe, sarampo, 

coqueluche, tuberculose, varíola etc. Também houve a contaminação dos rios 

por meio do mercúrio vindo dos garimpos, matando nascentes e lençóis 

freáticos. Alguns povos indígenas mantiveram-se isolados, afastados parcial ou 

totalmente do homem branco e da civilização. Desta maneira, preservaram a 
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sua cultura em geral, quase que intactamente, sem perder seus hábitos. 

Sobrevivem por meio das atividades de caça, agricultura em pequena escala, 

pesca etc. Com receio do invasor, busca refúgios em outras terras, mais 

afastadas. A Funai protege os índios isolados, por meio das chamadas 

“Frentes de contato”, a fim de que eles possam ter o direito de se manterem 

isolados.  

 Os índios tinham suas regras, suas organizações etc. Isso se dava no 

âmbito político, religioso e social. Se dividiam em tribos, que se encontravam 

por ocasião das festividades, como casamento, cerimônias e quando se davam 

as guerras. A antropofagia era praticada por algumas tribos, por exemplo, os 

tupinambás do sudeste brasileiro. Isso era justificado com a crença de que ao 

comerem a carne do homem inimigo incorporariam o saber e todo seu 

conhecimento acerca das coisas. Praticavam o canibalismo com pessoas tidas 

como exemplos de fortaleza e sabedoria. Isso se dava inserido em um ritual, 

imbuído de dimensão simbólica. 

Os indígenas são muito religiosos, com práticas expressivas. Mas, não 

tem religião como entendemos no sentido ocidental, ou seja, racionalizada 

teológico-dogmaticamente. As tribos geralmente têm suas peculiaridades, mas, 

grosso modo, os índios creem na força proveniente da “mãe natureza”. 

Acreditavam nos espíritos dos antepassados. Cultuavam deuses, por meio de 

rituais próprios, cerimoniando e festejando. O sacerdócio era desempenhado 

pelo pajé, que transmitia tais conhecimentos. Quando observamos seus 

costumes religiosos podemos notar que acreditam na vida pós-morte. Alguns 

enterravam seus mortos em vasos feitos de cerâmica e punham junto com o 

cadáver alguns de seus objetos pessoais. Durante as cerimônias religiosas 

dançavam e cantavam. Seus corpos eram pintados para ficarem esteticamente 

condizentes com a importância magnânima das festas. Os povos indígenas 

têm hábitos peculiares, como andar descalçados, pesca e caça, dormir em 

redes, culinária que tem como alimentos essenciais a mandioca, polvilho, 

farinha, beiju, bem como o hábito de usarem algumas ervas medicinais no 

tratamento de doenças.  

Não obstante a dizimação dos indígenas pelos europeus, no Brasil ainda 

há tribos que sobreviveram. Eles estão distribuídos no território deste país, de 
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acordo com as etnias, os grupos e comunidades, alguns ainda aldeados, bem 

próximos ao ambiente anterior à colonização. É oportuno o conhecimento das 

várias sociedades indígenas, em suas etnias específicas, seus vários troncos 

linguísticos, o que evitaria o enquadramento do índio como tendo uma única 

cultura, como se eles fossem todos iguais. Este povo está distribuído em 

praticamente todo o território brasileiro. Demograficamente, o Piauí e o Rio 

Grande do Norte são os únicos Estados federativos que não tem a presença 

desta população. A grande maioria dos indígenas vive nas regiões Centro 

Oeste e Norte do Brasil (cerrado e na Amazônia).  

Os indígenas isolados acampam em refúgios naturais, geralmente em 

regiões montanhosas, visto que ali não ficam vulneráveis. Há também os que, 

ao verem vestígios de brancos, fogem a fim de se manterem afastados, até 

mesmo porque sabem do escândalo hediondo dado entre eles e os europeus. 

Perspectivamente, deve haver uma ação geopolítica mais efetiva, a fim de 

garantir a presença dos índios no território brasileiro, bem como para garantir a 

dignidade dos que vivem neste vasto território, protegidos e encorajados a 

continuar tendo a vivência harmônica e o trato sustentável que sempre teve 

com a terra. Graças à criação legal de reservas indígenas, os índios vêm se 

mantendo culturalmente e garantindo a preservação de suas terras. Eles 

preferem, dado o trauma da colonização, permanecerem afastados do homem 

branco, e assim salvarem suas raízes histórico-culturais. Tais reservas 

funcionam assim: a União tem o poderio de estipular que, seja em qual parte 

do território nacional ela entender, determinadas áreas serão feitas reservas, 

no intuito de favorecer aos indígenas a garantia da lida com a terra. Poderão 

ocupar tais áreas, fazendo uso destas para o sustento, explorando as riquezas 

naturais, tendo asseverado pela força da lei o desenvolvimento físico e cultural. 

A regularização fundiária de tais reservas se dá da seguinte maneira: 

primeiramente há as Encaminhadas com Reserva Indígena (RI), que são 

aquelas áreas numa situação de procedimento administrativo, que se objetiva a 

aquisição. Isso pode se dá por meio de compra, desapropriação ou doação. E 

depois há as Regularizadas, ou seja, aquelas áreas já adquiridas que tem 

registro no cartório em nome da União, que são destinadas exclusivamente 

para o usufruto dos indígenas. As terras brasileiras reservam aproximadamente 
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12% de sua totalidade destinada aos índios. Esta área reservada é avaliada 

por pesquisadores como sendo pouca, visto que os índios são os habitantes da 

terra brasileira, antes dos europeus e, teoricamente seriam os “proprietários 

naturais” delas. A Constituição Federal de 1988 assere que: 

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 à sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. (Art. 231).  

 A população indígena em geral tem um trato zeloso e cuidadoso para 

com a terra e tudo que nela há, de maneira que somente extrai dela o que 

realmente é necessário para a sobrevivência, em nada excedendo e 

destruindo, haja vista a preservação que existia até a chegada do europeu e 

que depois se foi destruindo e explorando. Há vários índios ligados a 

movimentos que defendem a preservação dos recursos naturais, contribuindo 

com a biodiversidade, que por sua vez “salva” o planeta dos desastres. Os 

indígenas fabricavam objetos usando a matérias primas da natureza, como por 

exemplo, suas canoas, que ajudavam na pescaria, suas ocas, suas flechas etc. 

Utilizavam a palha na fabricação de cestos, redes, esteiras e outros. Com a 

cerâmica fabricavam seus potes, pratos e vários outros utensílios domésticos. 

Dos animais eles exploravam o pelo e a pele para a confecção de suas vestes, 

bem como usavam para a ornamentação, por ocasião de suas festividades e 

cerimônia religiosas. Por meio do urucum, o qual usavam para fazer as tintas, 

pintavam seus corpos, observando os costumes tradicionais. 

A terra entre os índios é de todos eles, não havendo cercas farpadas, 

sinal da não apropriação desmedida, não necessitando de demarcações entre 

eles. Eles dependiam da natureza para praticamente tudo. Necessitavam dos 

rios, animais, plantas e ervas. Dela tirava desde alimentos até vestimentas. 

Usufruíam dos dentes de animais etc. Usavam a cerâmica, madeira, cipós, 

palhas para fabricação de seus utensílios, entre outros. A Lei 6001/73 diz 

respeito à questão das terras indígenas. Há as chamadas Terras Indígenas 

Tradicionalmente Ocupadas (Art. 231), as reservas indígenas, que são as 

terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União. Estas 

terras destinam à posse permanente dos povos indígenas. Tais terras 
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pertencem também ao patrimônio da União. Existem terras indígenas que 

foram reservadas pelos estados-membros, especialmente durante a primeira 

metade do século XX, reconhecidas como de ocupação tradicional. Há também 

as terras dominiais. Diz respeito às terras de propriedade das comunidades 

indígenas. Existem ainda as interditadas pela Funai, para proteção dos povos e 

grupos indígenas isolados com o estabelecimento de restrição de ingresso e 

trânsito de terceiros na área. 

Se tomarmos a Constituição Federal notaremos que os indígenas têm 

direito originário sobre as terras, uma vez que estavam neste chão bem antes 

dos portugueses se instalarem. Em forma de Decreto, há as terras em fase de 

estudos antropológicos (sociológicos), históricos, cartográficos etc. Há ainda as 

terras delimitadas, aquelas que já foram aprovadas em estudo e estão em via 

de aprovação pelo Ministério da Justiça, em via do finalmente. Há também as 

terras declaradas, que já tem a expedição da Portaria Declaratório pelo 

Ministério da Justiça e se encontram liberadas para serem demarcadas. 

Existem ainda as terras homologadas, com os limites materializados e 

georreferenciados. A demarcação administrativa neste caso já foi homologada 

por decreto Presidencial. Há as terras regularizadas, que já tenham sido 

registradas em cartório e que o tenha sido feito em nome da União e na 

Secretaria do Patrimônio da União, e as terras interditadas, que dizem respeito 

àquelas áreas que tenham restrições de uso e ingresso de terceiros, para a 

proteção de povos indígenas isolados. A Fundação Nacional do Índio (Funai), 

fundada em 1967, é o órgão responsável pelos cuidados para com os índios do 

Brasil. A partir da criação da Funai, os índios vão aos poucos sendo ouvidos, 

em seus diretos. A partir de 1970, por exemplo, funda-se as Comissões pró-

índio (CPIs), as Associações Nacionais de Apoio ao Índio (ANAIs), o Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) etc., todos pela causa indígena. 

 Com o nome Estatuto do Índio refere-se à Lei n. 6001, que aborda do 

Estado brasileiro e toda a sociedade e a relação com os indígenas. A Lei 

promulgada em 1973 reza a tutela dos índios pelo órgão competente. Tendo 

considerado o índio como sendo “relativamente incapazes”. Os índios devem 

ser tutelados por algum órgão competente e que tenha a autoridade assim à 

altura para fazer valer a proteção necessária. Então, a Fundação Nacional do 
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Índio (Funai) tem este dever, cabendo-lhe facilitar a integração da comunidade 

indígena no meio social brasileiro. Precisamente, a Funai deve fazer com que 

os índios estejam “integrados à comunhão nacional”. 

A Constituição de 1988 vai defender que os índios têm direito de manter 

a sua cultura própria, rompendo com esta mentalidade de que ser índio era 

algo passageiro, onde deveria ser transitado para a quase condição de 

integrado à sociedade brasileira. Ela não toca em tutela, nem tampouco em 

algum órgão indigenista. Apenas evidencia a responsabilidade da União para 

com a dignidade do índio que vive no raio territorial do Brasil. Seu Art. 232 

reza: “Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo, em defesa dos seus direitos e interesses”, para dizer dessa 

guinada de compreensão do ser do índio. Neste cenário, o Novo Código Civil 

de 2002 vai selar um novo jeito de ver o índio, retirando a denominação 

“relativamente incapazes”, ressalvando que deve haver uma legislação própria 

dos índios e que abranja todas as questões propriamente deles. 

A Constituição quer garantir aos índios os direitos ao usufruto das terras, 

em suas riquezas naturais, rios, lagos localizados em suas terras. Os recursos 

hídricos e suas energias e as riquezas minerais de suas terras só podem ser 

explorados com o parecer oficial do governo, e que os indígenas sejam 

beneficiados com o resultado. A Constituição ainda reza que os índios não 

podem ser removidos de suas terras, como se faziam antigamente, 

desrespeitando-os. Com o Estatuto e a Constituição se quer obrigar, por meio 

de normativas bem estabelecidas, proteger os indígenas em todos seus 

direitos, que é resultado das reivindicações dos próprios índios. Cabe uma 

incessante vigilância, pois ainda hoje há vários atos que desrespeitam as leis e 

os índios em sua dignidade, cabendo então fazer com que se aplique a 

legislação e não só seja algo puramente teórico. 

Os direitos dos indígenas já foram negados desde o início da 

colonização, quando os portugueses ignoravam suas várias culturas, 

chamando todos de índios, homogeneamente. Tratá-los de maneira 

homogênea seria mais fácil de dominá-los, econômico, político e 

religiosamente. No meio indigenista há um conflito muito grande, haja vista que 

eles vivem um dilema no sentido cultural. Ou seja, por um lado tem de manter 
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suas raízes culturais, e por outro, vivem imersos numa civilização tecnológica 

de mudanças velozes. Lidar com esta situação é um desafio. Entre eles há um 

número muito elevado de suicídio, sendo um dos fatores o não lidar de maneira 

equilibrado com a manutenção de seus costumes e o advento tecnológico. 

Graças à Constituição Federal de 1988 se garantiu aos povos indígenas 

vários direitos, como por exemplo, a preservação de suas línguas, costumes, 

crenças, organização social, tradições etc. Ficou asseverado a garantia à terra, 

tendo o direito originário, já que ocupam desde antes dos portugueses 

chegarem. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, na elaboração da 

Constituição de 1988, os indígenas faziam voz potente e audível a fim de que 

fossem ouvidos em seus direitos. Presentes no Congresso, faziam suas 

reivindicações, se fazendo ouvir pelos parlamentares, ainda que às vezes 

timidamente. A Constituição reza que eles não devem ser “civilizados” ao modo 

do homem branco do Brasil, mas deve manter suas diferenças culturais, 

étnicas etc., estando e fazendo parte da sociedade brasileira. Outrossim, neste 

raciocínio, lê-se: 

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. (Constituição Federal de 1988, Art. 
231).  

É sabido que o processo de conscientização para com a dignidade e o 

respeito para com os indígenas é lento. Por isso, cabe às instituições de 

ensino, governos, igrejas e outros, se empenharem neste cenário. Cabe uma 

reeducação do povo brasileiro, que só se dará quando todos os setores 

estiverem envolvidos e tomarem a questão como causa comum. São várias as 

lideranças e representantes de comunidades indígenas que se movem a fim de 

reivindicarem os direitos garantidos por lei, mas infringidos na prática. Neste 

interim, existe a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), criada em 

2005 pelo acampamento Terra Livre, que tem como objetivo exigir os direitos 

dos indígenas, tendo representantes de vários indígenas de regiões diferentes 

do Brasil. O Instituto Socioambiental (ISA), que foi fundado em 1994, como o 

próprio nome já diz, tem uma política de ação voltada para as questões 



 

Revista Pandora Brasil – Artigos - ISSN 2175-3318.  
Revista de humanidades e de criatividade filosófica e literária.  

ambientais, muito ligado às questões propriamente indígenas, sendo que estes 

sabem tratar da natureza. 

A partir de 1996 inicia-se o Projeto Integrado de Proteção às Populações 

e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL), que se volta para as 

demarcações das terras indígenas, bem como para outras questões 

concernentes aos índios e a questão da sustentabilidade. Em 19 de Abril se 

celebra em toda a América o Dia do Índio, uma observância ao Primeiro 

Congresso Indigenista Interamericano, dado no México em 1940, ao passo 

que, internacionalmente os índios são homenageados em 09 de agosto, graças 

a uma estipulação das Organizações das Nações Unidas, a ONU, desde 1995. 

O nome “Interamericano” daquele primeiro, se emprega pelo fato de que no 

Congresso se tratou de problemáticas indígenas existentes nas três Américas. 

A partir do século XIX há um maior interesse pelas problemáticas indigenistas 

por parte dos etnólogos. 

 Os indígenas, diferentemente do homem branco, não se dividem em 

classes sociais. Entre eles, os direitos são iguais para todos, sem discriminar 

ninguém. Consequentemente, crianças e adultos, mulheres e homens recebem 

a mesma forma de tratamento, no que se refere aos direitos fundamentais. Eles 

também têm a prática de dividir seus alimentos coletados na vizinhança, entre 

as famílias aldeadas, dando atenção aos mais necessitados. Há uma 

hierarquia respeitosa. O Pajé é uma espécie de sacerdote responsável pela 

tribo, já que ele é iniciado e “formado” nos rituais religiosos peculiares aos 

indígenas. Acredita-se que o Pajé tem “contato” com os deuses, que lhe passa 

mensagens, confidencialmente, mas que dá a missão de transmitir aos demais. 

Ele ainda é responsável pela questão sanitária dos índios, já que tem o título 

também de curandeiro, tratando das doenças dos seus aldeados. Ele, em 

virtude disso, deve ter conhecimento das ervas medicinais e seus chás. O Pajé 

dirige a pajelança, ou seja, faz a evocação dos deuses da floresta, bem como 

dos ancestrais, que, creem eles, auxilia na cura dos males. O cacique é uma 

espécie de administrador, uma vez que faz a orientação e organiza a 

comunidade. No que tange a educação interna, eles têm o costume de passar 

de geração em geração suas raízes culturais, de maneira oral. As crianças, 

chamadas de curumins, desde terna idade já aprendem com os pais, 
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observando-os e habilitando no dia a dia, nos afazes comuns. O aprendizado é 

ligado à prática cotidiana. 

Os índios não devem ser tratados como figuras que fazem parte do 

passado distante, mas como concidadãos, que convivem no mesmo território 

nacional. Eles são cidadãos de direitos e que merecem uma atenção particular. 

A educação tem um poder libertador. Por isso, ela deve formar para a 

conservação das várias culturas presentes no Brasil. No tocante à educação 

indígena, a Constituição federal reza que “São fixados conteúdos mínimos para 

o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 

respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. (Art. 210). Há 

de melhorar as infraestruturas, que possam dar conta das reais necessidades 

na educação, a fim de erradicar todo tipo de preconceito contra os índios e 

afrodescendentes. Para tanto, há de se criar políticas públicas. Em nível de 

Ensino Superior, há no Brasil o Programa de Apoio à Formação Superior e 

Licenciaturas Interculturais Indígenas, o Prolind, voltado para a formação dos 

professores indígenas. 

Em nível escolar em geral, é obrigação o ensino da história e cultura 

afro-brasileira e indígena. A Lei 10.639 reza o ensino em relação a história dos 

afrodescendentes e a Lei 11.645 inclui os indígenas. Deve-se ater para a 

questão política, histórica e para a diversidade cultural, pois o que se vê na 

prática são crianças que desconhecem suas histórias, suas proveniências. O 

ensino da história deve ser completa e não dada a partir de um povo somente 

ou como se o Brasil fosse monocultural. No meio universitário, há a 

necessidade de uma ampla formação do professorado, no intuito de que eles 

formem seus alunos para a consciência histórica, entendendo que a presença 

dos afrodescendentes e dos indígenas no Brasil é tão constituinte quanto a de 

outros povos. O ideal é que as academias tenham uma parceria com os 

pesquisadores de tais áreas, a fim de que possam formar bem os docentes. 

Durante a constituição histórica do Brasil se nota, por parte dos políticos, o 

preconceito contra a população negra.  

O governo brasileiro, na segunda metade do século XIX o estímulo da 
imigração europeia, numa tentativa explícita de “branquear” a população 
nacional. Milhões de imigrantes europeus entraram no país durante as 
últimas décadas do século XIX e no início do século XX. Essa força de 



 

Revista Pandora Brasil – Artigos - ISSN 2175-3318.  
Revista de humanidades e de criatividade filosófica e literária.  

trabalho foi contratada preferencialmente tanto na agricultura quanto na 
indústria que estava sendo implantada nas principais cidades. 
(HERINGER, 2002, P. 58).  

 Os responsáveis pelos Parâmetros Curriculares Nacionais devem se 

ater na construção de currículos que atendam as demandas das várias 

localidades brasileiras, valorizando as comunidades onde as escolas estão 

instaladas geograficamente. Assim, conscientizar-se-á de que a cor da pele, 

origem histórica, religião, visão política etc., não interferem na capacidade 

intelectual e moral das pessoas, e de que todos são capazes de se formarem e 

atuarem nas variadas áreas, independentes de características físicas. 

O negro no Brasil sempre sofreu discriminação. Foi chamado de 

escravo, quando na verdade ninguém é escravo por natureza, mas escravizado 

por outra pessoa, com algum interesse antiético. Ninguém é inerentemente em 

seu ser, um escravo, mas, dado a situação e condições de trabalhos forçados é 

que uma pessoa vive de tal modo. Ainda nos tempos atuais, há trabalhos 

análogos aos do período da escravidão, sem contar o preconceito e a 

discriminação que o “escraviza” e lhe força a trabalhos clandestinos a fim de 

sobreviverem. E isso precisa ser extinto de nossa história. 

A escravidão como prática em nosso país é profundamente disfarçada. 
Talvez não se venda mais o corpo do negro ou do trabalhador como 
outrora, porém, infelizmente, se negocia com a sua identidade, 
imputando-lhe uma “carga” de inferioridade e discriminação que fere 
tanto quanto a venda de seu corpo. (BOTH, 2006, p. 17).  

Os indígenas sofrem também vários preconceitos, bem como os 

descendentes destes, como os cafuzos (filhos de índios com negros) e os 

mamelucos (filhos de índios com brancos). Eles também são descaracterizados 

em suas identidades próprias. Veem-se obrigados, às vezes até 

inconscientemente, a usarem roupas, tecnologias etc., dos homens ditos 

civilizados, a fim de acompanharam o ritmo frenético de mudança que a 

sociedade ocidental vive, bem como para tentarem ser aceitos e legitimados 

pelas outras culturas. Ou seja, se viola o que lhe é mais sagrado, sua cultura. 

O preconceito é um conceito formado antes de confrontar a realidade, 

por meio de crenças e não embasadas no conhecimento, e desprovido de 

qualquer razoabilidade e marcadamente embasado em superstições. Por 

detrás do preconceito sempre tem uma errônea mentalidade de que um grupo 



 

Revista Pandora Brasil – Artigos - ISSN 2175-3318.  
Revista de humanidades e de criatividade filosófica e literária.  

social seja superior a outro. E isso leva a várias atrocidades. A corrente contra 

a violação dos direitos dos afrodescendentes e indígenas deve, além de tudo, 

respaldar nas práticas de acolhimento que o brasileiro tem para com o 

estrangeiro, o diferente. A hostilidade para com aqueles que vivem neste 

território, e que são os pioneiros neste espaço, é uma contradição.  

O povo negro, bem como o indígena tem suas tradições, costumes, 

crenças, cosmovisões etc. Os negros enfrentaram no Brasil e continuam 

enfrentando situações precárias. Privada dos bens, a população das favelas é 

composta expressivamente por negros, sendo o único lugar que sobrou para 

que eles pudessem habitar, o que denuncia a exclusão socioeconômica. A 

desigualdade entre brancos e negros é um mal de longa data, desde quando 

os portugueses trouxeram os negros para o Brasil, visando a mão de obra 

barata. Dentre os analfabetos no Brasil, os negros aparecem 

consideravelmente. Eles não têm acesso fácil à educação, nem tampouco ao 

emprego. As diferenças econômicas no Brasil são gritantes, o que são tomadas 

em discussão, fóruns, congressos, assembleias, e em todos os seguimentos, 

como igrejas, universidades, ONGs etc. Porém, os debates são apenas 

sementes espalhadas neste chão, às vezes a ser ainda fecundado, 

necessitando da vontade política e de toda a sociedade na labuta comum. Para 

tanto, precisa partir do dado real, ou seja, de que os índios e os negros são 

discriminados e rotulados, e que são afetados diretamente por isso. E a partir 

daí é que se pode suscitar práticas que possam reverter paulatinamente o mal 

social. 

O número de pessoas em situação de pobreza extrema no Brasil é 

assustador. Decorre disso o preconceito, onde o pobre é considerado um ser 

humano inferior. A discriminação pela cor da pele leva a população negra à 

pobreza extrema, marginalização, desinformação, falta de educação, uma 

posição social inferior etc., uma vez que é barrada em vários lugares. As 

políticas inclusivas devem partir do pressuposto de que o índio tem uma cultura 

peculiar, e que quer ter seus direitos garantidos. Os negros se aplicam em 

grande número ao trabalho informal e ao subemprego, se sujeitando muitas 

vezes a situações desumanas. Isso faz com que esta população continue 



 

Revista Pandora Brasil – Artigos - ISSN 2175-3318.  
Revista de humanidades e de criatividade filosófica e literária.  

pobre, desprovida dos bens necessários, saúde adequada, educação, moradia 

e dignidade. 

 

Considerações finais 

 Em vista do exposto, poder-se-ia aferir que ainda paira em nossa história 

um certo silêncio obséquio, que precisa ser rompido pelas vozes de heróis não 

somente passados, mas por personagens e protagonistas que lutam pelas 

causas afro e indígenas, fazedores da história brasileira. Isso fará com que o 

racismo em nossa sociedade seja erradicado. Quando se fala de heróis do 

Brasil, pouco se escuta falar de alguns negros e negras que precisam de 

destaque, pelo mérito que têm, uma vez que lutaram pela causa étnico-racial. 

 Destacamos nesta conclusão alguns nomes afrodescendentes, como 

Francisco José do Nascimento (1839), o “Dragão do mar”, com sua luta contra 

as embarcações dos escravizados no Estado do Ceará, sendo vendidos a 

fazendeiros da região sudoeste. Merece destaque também Dandara, que já no 

século XVII lutava assiduamente pela causa palmarina. Dandara era esposada 

com Zumbi. Juntos lutaram contra as ideologias escravagistas portuguesas. 

Evidencia-se também André Rebouças (1838), que militou no movimento 

abolicionista, um famoso engenheiro. E por fim, trazemos à memória Cruz e 

Souza (1861), lutador no abolicionismo, um excelente poeta e jornalista. Com 

um vulto intelectual, fez ouvir sua voz potente combatente ao escravagismo. 

 De entre os indígenas lutadores contra o massacre europeu em toda 

América, alguns destacam em suas coragens e lutas, verdadeiros mártires da 

história. Destacamos por exemplo, Tiarajú, Cunhambebê, Kairuçu etc. Tais 

heróis são recordados pelo seu povo, por resistirem, lutando em nome de 

todos. No Brasil, na Confederação dos Tamoios, destacamos o Cacique 

Aymberê, que articulou um movimento resistente aos portugueses. Enfim, cabe 

a nós conhecermos a história, como ela aconteceu de fato, para que possamos 

quebrar os preconceitos e resgatar a dignidade do povo africano, 

afrodescendentes e indígenas, como constituidores da história brasileira.  
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