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No site do IBGE, com base nos resultados censitários, a seção Indígenas apresenta informações 

sobre a distribuição da população autodeclarada indígena no território brasileiro (disponível em: 

<https://indigenas.ibge.gov.br/>. Acesso em: 16 out. 2018) 

O Atlas nacional digital do Brasil, do IBGE, apresenta um caderno temático que traz 

informações atuais relevantes sobre a situação das populações indígenas do Brasil. Além dos textos, 

há gráficos e tabelas relacionando dados das populações com referenciais do censo demográfico 

(disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional>. Acesso em: 16 out. 2018).  

A Fundação Nacional do Índio (Funai) é um órgão federal que presta serviços de atendimento 

às populações indígenas do Brasil, registrando e desenvolvendo pesquisas sobre o tema, bem como 

legalizando as áreas indígenas também (disponível em: <http://www.funai.gov.br>. Acesso em: 16 

out. 2018). 

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma organização que se responsabiliza pela manutenção de 

uma série de programas de defesa dos direitos das populações tradicionais do Brasil (como povos 

indígenas e comunidade remanescente de quilombo) e disponibiliza, em seu site, vários materiais que 

podem auxiliar os alunos em seus estudos (disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br>. 

Acesso em: 16 out. 2018). 

 

6. Projeto integrador 

Título: Conhecer para respeitar – mapeando os povos indígenas das regiões 

brasileiras 

Tema Conhecendo os povos indígenas das regiões do Brasil 

Problema central 
enfrentado 

Quais são e onde estão os povos indígenas presentes na região em que se localiza a escola? 
Caso a escola se localize em uma comunidade indígena, indique pesquisa sobre povos  
de outras etnias indígenas. 

Produto final Mapas sobre a localização dos povos indígenas nas regiões brasileiras. 

Justificativa 

Os projetos integradores são oportunidades de aprendizagens significativas, uma vez que 

integram diversos componentes curriculares em torno de uma temática relevante e desafiadora. 

Neste 4º bimestre, os alunos se encaminham para o aprofundamento da discussão sobre o 

território brasileiro na escala regional, objetivando o reconhecimento das similitudes e especificidades, 

em especial, das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. Nesse contexto, propõe-se uma integração 

entre Geografia e História, mediante o desenvolvimento, pelos alunos, de um projeto de criação de 

mapas que retratem a localização dos povos indígenas nas regiões brasileiras. 

https://indigenas.ibge.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional
http://www.funai.gov.br/
https://www.socioambiental.org/pt-br
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Mesmo com dados levantados por estudos antropológicos, é muito difícil chegar a um 

consenso sobre o número de habitantes dos povos originários que viviam aqui desde 1500, quando o 

território foi ocupado pelos portugueses. Estima-se que havia entre quatro e cinco milhões de 

indígenas no espaço que hoje é o Brasil. Desde o simples contágio com doenças às quais os habitantes 

nativos não eram imunes até os massacres de aldeias e as tentativas de escravização de alguns grupos, 

os povos indígenas foram drasticamente reduzidos. Segundo a Funai, existem, atualmente, cerca de 

460 mil indígenas vivendo em aldeias, e isso corresponde a menos de 1% da população brasileira; é 

interessante destacar, também, que muitos indígenas residem em centros urbanos, mas mantém sua 

identificação cultural.  

Reiterando o teor das orientações da BNCC no que tange ao desenvolvimento das habilidades 

de reconhecimento da formação populacional e territorial do Brasil, consideramos que aprofundar os 

estudos sobre a população indígena é uma prática pedagógica indispensável ao ensino de Geografia e 

de História para a cidadania. Conhecer os aspectos contraditórios e desiguais da formação territorial 

do Brasil exige uma reflexão sobre apropriação dos espaços indígenas não apenas no período colonial, 

já que, ainda hoje, disputas entre diferentes setores produtivos da sociedade tentam legitimar suas 

tentativas de ocupação das áreas indígenas. 

Diante do fato de a região Norte apresentar a maior concentração de terras indígenas no Brasil, 

propõe-se a extensão da abordagem desse projeto integrador às demais regiões do país, com vistas 

ao aprofundamento dos estudos sobre as populações indígenas. Questões como o reconhecimento 

das especificidades dos povos indígenas, sua relação com a natureza, as condições de uso do território 

e a espacialização da presença das populações nas regiões brasileiras poderão ser investigadas durante 

o desenvolvimento do projeto. Destaca-se, também, o caráter histórico do conteúdo aqui proposto, 

que oferece uma possibilidade concreta de atividade interdisciplinar entre Geografia e História, o que 

se coaduna com as orientações da BNCC quanto ao desenvolvimento de raciocínio espaço-temporal. 

Além disso, a realização desse projeto também constitui uma forma de revisão de alguns elementos 

das demais regiões delimitadas pelo IBGE. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos  
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho  
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com  
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
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• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Conhecer as principais características da população brasileira. 

• Reconhecer os impactos da formação territorial do Brasil sobre as populações indígenas. 

• Refletir sobre as consequências da expansão da Coroa portuguesa sobre os territórios  
indígenas. 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 

Formação territorial do Brasil 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos  
e populacionais na formação socioeconômica e territorial  
do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas  
e contemporâneas. 

Características da  
população brasileira 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, 
europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade  
nas regiões brasileiras. 

História 

A estruturação dos  
vice-reinos nas Américas 
 
Resistências indígenas, 
invasões e expansão  
na América portuguesa 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira 
em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial  
e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

Duração 

Ao longo do 4º bimestre, de acordo com o cronograma das aulas de Geografia e de História e 

do envolvimento de cada um desses componentes curriculares com o projeto. Sugere-se, no mínimo, 

quatro aulas de Geografia e duas aulas de História para o desenvolvimento do projeto integrador 

a seguir delineado.  

Material necessário 

• Mapas políticos das regiões do IBGE.  

• Painéis ou murais para exposição. 

• Folhas brancas. 

• Papel pardo (10 metros ao menos).  

• Lousa e giz/caneta. 

• Caderno, lápis, borracha, canetas coloridas, canetas com ponta apropriada para caligrafia 
em cartazes, régua, tesoura com pontas arredondadas e cola.  
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Desenvolvimento 

Em primeiro lugar, alinhe com o professor de História os principais aspectos do desenvolvimento 

do projeto integrador, tais como apresentação aos alunos, direcionamento das atividades, prazos  

e finalização.  

Etapa 1 – Apresentação do projeto e organização dos grupos 

Apresente o projeto aos alunos por meio de um roteiro das ações a serem realizadas, com 

vistas a aprimorar a compreensão dos alunos quanto às etapas. Oriente os alunos a se dividirem em 

cinco grupos e esclareça que cada grupo elaborará um mapa que contemple a localização de povos 

indígenas circunscritos às regiões definidas pelo IBGE. 

Etapa 2 – Levantando o material necessário 

Nesta etapa, organize a busca dos mapas e das imagens que servirão de base cartográfica 

aos alunos. Se a escola contar com sala de informática, programe a aula nesse espaço, de modo que 

os alunos encontrem os mapas na internet. Uma sugestão é utilizar o site IBGEeduca.  

Em seguida, direcione a busca das informações teóricas a respeito dos povos indígenas 

habitantes das regiões do Brasil. Os textos podem ser encontrados no site da Funai e em publicações 

específicas, como o Caderno temático: populações indígenas, do IBGE.  

Caso não seja viável a procura on-line, selecione previamente alguns materiais e também solicite 

aos alunos que façam uma pesquisa em casa e, com a coletânea, conduza o trabalho em sala de aula.  

Etapa 3 – Revendo aspectos históricos sobre as populações indígenas  

Na primeira aula de História destinada à realização do projeto, é importante rever com os 

alunos quais foram as grandes nações indígenas que ocupavam o território que hoje reconhecemos 

como Brasil, bem como descobrir se elas têm remanescentes. Os alunos podem elaborar, no caderno, 

como registro de aula, um mapa do Brasil com a localização (aproximada) desses povos.  

Na aula de Geografia posterior a essa primeira aula de História, solicite aos alunos que 

mostrem o mapa elaborado e falem sobre o que aprenderam com tal atividade. 

Etapa 4 – Elaborando os mapas 

Com os mapas e as imagens das regiões brasileiras distribuídas aos grupos, solicite que os 

alunos leiam o material sobre a localização de aldeias, reservas ou terras com reconhecimento da 

presença indígena e criem uma legenda para representá-las. Supervisione a atividade em sala, 

orientando os alunos nessa elaboração de acordo com a região atribuída a cada grupo. 
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Etapa 5 – Ampliando os mapas que serão expostos 

Na próxima aula de Geografia designada para o projeto, solicite aos alunos que reproduzam 

os mapas já finalizados em tamanho maior. Para tanto, sugere-se uma dimensão padrão para a 

exposição em painéis ou murais que estejam disponíveis na escola. 

Etapa 6 – Exposição dos mapas 

Na segunda aula de História, o professor desse componente curricular deve orientar os alunos 

a começar a montar os painéis para a exposição dos trabalhos. 

Etapa 7 – Finalização 

Na última aula de Geografia destinada à execução do projeto integrador, com os murais  

já organizados, promova uma apresentação, pelos alunos, a alguma turma sequente do Ensino 

Fundamental – Anos Finais. Além de valorizar o trabalho dos grupos envolvidos na atividade, a 

exposição desses mapas pode chamar a atenção de alunos que já passaram pelo 7º ano e, talvez, não 

tenham tido um contato mais aprofundado com a discussão sobre a questão indígena no Brasil. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Elabore, com a participação do professor de História, uma matriz de referência para avaliar os 

aspectos desenvolvidos nesse projeto. No quadro a seguir, apontam-se alguns aspectos importantes a 

serem considerados: 

Sugestão de itens para verificação interdisciplinar da aprendizagem  Sim Parcialmente Não 

Desenvolvimento de raciocínio histórico-geográfico    

Reconhecimento dos conflitos antigos e contemporâneos entre povos indígenas  
e não indígenas 

   

Capacidade de elaboração e leitura de mapas temáticos    

Percepção da relação entre preservação ambiental e seguridade das terras indígenas    

Reconhecimento das áreas indígenas em relação às regiões do Brasil    

Colaboração com o grupo    

Interação com colegas de diferentes ritmos de aprendizagem    

Tendo por preceito didático-pedagógico a avaliação como instrumento processual, recomenda-

se que no final do bimestre as dificuldades remanescentes sejam consideradas no (re)planejamento  

do professor. 
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