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Independência do Brasil e a condição de negros  

e indígenas 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 8 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem por principal objetivo analisar o processo de independência do Brasil 

e problematizar a noção de tutela dos indígenas bem como a participação dos negros na sociedade 

brasileira do fim do período colonial, debatendo a permanência de preconceitos, estereótipos e 

desigualdades sobre essas populações. Nesta sequência, os alunos farão interpretação e produção 

textual, além da análise de gráficos e tabelas, favorecendo, assim, o trabalho interdisciplinar com 

Língua Portuguesa, Geografia e Matemática. 

 

Objetivo de aprendizagem 

• Problematizar a noção de tutela dos indígenas e a participação dos negros na sociedade 
brasileira do final do período colonial, debatendo a permanência de preconceitos,  
estereótipos e desigualdades referentes a essas populações. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A tutela da população indígena,  
a escravidão dos negros e a tutela 
dos egressos da escravidão. 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação  
dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando 
permanências na forma de preconceitos e estereótipos sobre as populações 
indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 

Os caminhos até a independência 
do Brasil. 

(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada  
da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história 
política brasileira. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A independência do Brasil através da leitura de gráficos 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, caneta, borracha e dicionário, além de uma cópia impressa do “Texto 
para auxílio na elaboração da narração” por aluno; caso não tenha à disposição uma impressora, passe o texto na lousa. 

Aula expositiva: Levantamento dos conhecimentos prévios (10 minutos) 

Inicie a aula fazendo um breve levantamento diagnóstico sobre o conhecimento dos alunos a 

respeito da colonização do Brasil. O domínio desse conteúdo é importante para a compreensão desta 

sequência didática. Faça perguntas como: quem colonizou o Brasil? O que é colonização? Como os 

portugueses retiravam recursos do Brasil? 

Escute as respostas dos alunos e observe se eles compreendem o processo da colonização. 

Deixe claro que, desde a chegada dos europeus, teve início a colonização desse território, ou seja, 

colonos portugueses se estabeleceram em terras onde hoje é o Brasil. Por meio da cobrança de 

impostos, do monopólio comercial, da proibição das manufaturas e de outra medidas, o governo 

português retirava recursos de sua colônia na América. A partir do final do século XVIII, movimentos 

que contestavam a autoridade lusitana, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, eclodiram 

pelo Brasil. No início do século XIX, a ideia de independência ganhou força, iniciando um processo que 

culminaria com a independência do Brasil. É esse processo que será analisado nesta aula. 

Atividade: Leitura e interpretação (35 minutos) 

Entregue o “Texto para auxílio na elaboração da narração” (a seguir) para os alunos. Esse texto 

também será utilizado na próxima aula desta sequência didática. Realize a leitura compartilhada, 

analisando todos os parágrafos e complementando-os com as informações que achar necessárias para 

a compreensão do conteúdo. Após a leitura compartilhada, escreva o questionário sobre o texto na lousa. 

Texto para auxílio na elaboração da narração: 

Chegada da família real portuguesa ao Brasil – Em 1808, a família real portuguesa, junto com 

15 mil nobres, chegou ao Brasil, depois de sair de Portugal por causa da invasão de tropas franco-

espanholas. Com a vinda de dom João VI, muitas medidas foram tomadas para afrouxar o domínio 

português sobre o Brasil, como a abertura dos portos e a criação do Banco do Brasil e da Biblioteca 

Régia. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Com isso, na prática, o Brasil 

ganhava autonomia e deixava de ser colônia de Portugal. 

Revolução Liberal do Porto e formação das Cortes portuguesas – Em 1820, o panorama mudou 

e em Portugal ocorreu a Revolução Liberal do Porto. Nela, o grupo rebelde formou uma assembleia de 

deputados eleitos pelo voto. Nessa assembleia, foram eleitos deputados do Brasil, que não chegavam 

a ser, entretanto, nem 30% do número total de deputados das Cortes, maneira como a assembleia 
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passou a ser chamada. As Cortes aprovam uma constituição na qual o Brasil voltaria a ser colônia 

portuguesa. Dom João VI foi obrigado a deixar o Brasil e jurar a Constituição. 

Dia do Fico – Em 9 de janeiro de 1822, dom Pedro I desafia as Cortes portuguesas ao se recusar 

a obedecer suas ordens para retornar a Portugal. Esse é o chamado “Dia do Fico”. Como consequência, 

tropas portuguesas se revoltam no Rio de Janeiro, são cercadas e, no mês seguinte, expulsas do Brasil 

por tropas fiéis a dom Pedro I. 

Independência na Bahia – Em junho de 1822, estoura na Bahia a guerra pela independência. O 

conflito termina em 2 de julho de 1823, com um saldo de mais de 3 mil mortes. Na Bahia, até hoje, a 

independência do Brasil é comemorada em 2 de julho, dia final da guerra, enquanto no resto do Brasil 

comemora-se a independência em 7 de setembro, data do grito do Ipiranga. 

Exclusão do processo – O movimento de Independência do Brasil foi feito pela elite branca do 

país. As populações indígenas e negras, assim como toda a população pobre, não participaram do processo 

e não tiveram suas condições de vida alteradas após a independência. As “guerras justas”, o consequente 

extermínio dos indígenas e sua escravização e a escravidão dos negros continuaram por todo o império. 

Questionário 

1. O texto afirma que dois fatos ocorridos na Europa influenciaram a independência do Brasil. Quais 
são esses fatos? 

2. Qual foi o posicionamento das Cortes portuguesas em relação ao Brasil? 

3. Como a chegada da família real ao Brasil alterou a realidade brasileira? 

4. O processo de independência do Brasil foi pacífico? Explique. 

5. Podemos afirmar que toda a sociedade brasileira participou da independência do Brasil? 

Respostas esperadas 

1. O primeiro fato foi a invasão das tropas franco-espanholas em Portugal e o segundo, a Revolução 
Liberal do Porto e a formação das Cortes portuguesas. 

2. As Cortes portuguesas queriam que o Brasil voltasse à condição vigente no período anterior à 
chegada da família real, ou seja, que voltasse à condição de colônia. 

3. Com a chegada da família real portuguesa, muitas medidas foram tomadas para afrouxar o 
domínio português sobre o Brasil, como a abertura dos portos, a criação do Banco do Brasil e da 
Biblioteca Régia. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Com isso, na 
prática, o país ganhava autonomia e deixava de ser colônia de Portugal. 

4. Não, o processo de independência do Brasil envolveu, entre outros, conflitos armados na Bahia 
entre tropas brasileiras e portuguesas. Mais de 3 mil pessoas morreram nesses conflitos. 

5. Não, o movimento de independência do Brasil foi feito pela elite branca. As populações indígenas 
e negras, assim como toda a população pobre do Brasil, foram afastadas do processo. 

No final da aula, recolha o questionário. Corrija-os e devolva-os para os alunos na aula seguinte. 
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Aula 2 – Interpretação de linha do tempo e produção de narração sobre  

o processo de independência do Brasil 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula ou outro local com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, caneta, lápis e borracha. Caso não tenha à disposição 
um projetor multimídia, disponibilize outra forma de apresentação da linha do tempo.  
Materiais de referência: Linha do tempo - “Acontecimentos em torno da proclamação da Independência”. Disponível em: 
<https://atlas.fgv.br/marcos/proclamacao-da-independencia/mapas/acontecimentos-em-torno-da-proclamacao-da-
independencia>. Acesso em: 6 jul. 2018. 

Retomada de conteúdos e instruções para a produção da narração (10 minutos) 

Retome conteúdos trabalhados na aula anterior, entregue a atividade corrigida e promova 

uma releitura do texto da aula anterior. Retire as dúvidas que surgirem e comente o resultado do 

trabalho da última aula. 

Atividade: Produção de narração sobre a independência do Brasil (35 minutos) 

Explique aos alunos que, nesta aula, eles utilizarão dois documentos: uma linha do tempo 

chamada “Acontecimentos em torno da proclamação da Independência” e o “Texto para auxílio na 

elaboração da narração”, registrado no caderno na aula anterior. Por meio desses dois documentos, 

cada aluno deverá produzir uma narração sobre o processo de independência do Brasil.  

Em um texto narrativo, o autor narra o fato acontecido, portanto, enredo, tempo, espaço e 

personagens são importantes. O enredo pode ser caracterizado como a sucessão cronológica de 

acontecimentos, e deve apresentar começo, meio e fim. O tempo refere-se à duração do acontecimento 

e ao processo, ou seja, à sucessão de acontecimentos. O espaço é o local onde a história se passa, e os 

personagens são as pessoas que participam da história. 

Peça aos estudantes que, nesse texto, obrigatoriamente descrevam três situações: (1) o que 

dom Pedro I fez durante o processo de independência, (2) o que ocorreu em relação às Cortes 

portuguesas e (3) a guerra na Bahia. Peça aos alunos que utilizem uma ordem cronológica na narração, 

relacionando as três situações. 

Solicite aos alunos que retirem uma folha do caderno, façam um cabeçalho com os dados de 

identificação e iniciem a produção textual. Escreva na lousa os três itens obrigatórios que devem estar 

na narração e projete a linha do tempo “Acontecimentos em torno da proclamação da Independência”. 

Durante a produção do texto, auxilie os alunos, esclarecendo dúvidas e orientando-os em 

relação à produção da narração. No final da aula, recolha as narrações e devolva-as comentadas na 

próxima aula. 

 

https://atlas.fgv.br/marcos/proclamacao-da-independencia/mapas/acontecimentos-em-torno-da-proclamacao-da-independencia
https://atlas.fgv.br/marcos/proclamacao-da-independencia/mapas/acontecimentos-em-torno-da-proclamacao-da-independencia
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Aula 3 – Tutela dos indígenas na sociedade brasileira 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: no primeiro momento, em fileiras; na interpretação das leis e produção das apresentações, 
divididos em seis grupos. 
Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, caneta e dicionário. Uma fonte (documento) impressa por 
grupo (documentos apresentados abaixo). 

Aula expositiva: Levantamento dos conhecimentos prévios (5 minutos) 

Inicie a aula fazendo um breve levantamento diagnóstico do conhecimento dos alunos sobre 

a condição dos indígenas durante o Brasil colônia. Faça perguntas como: quem vivia no Brasil antes de 

os portugueses chegarem aqui? Como os indígenas foram tratados pela Coroa portuguesa e pelos 

colonos durante o período colonial? Como os negros foram tratados? 

Escute as respostas dos alunos e complemente com o que achar necessário. Antes da chegada 

de Cabral, viviam no Brasil milhões de indígenas que falavam muitas línguas diferentes. No início da 

colonização, por meio do escambo, os indígenas forneciam pau-brasil aos europeus. Com a criação dos 

primeiros engenhos, na década de 1530, eles passaram a ser utilizados como trabalhadores escravos 

na produção do açúcar. Durante todo o período colonial, populações indígenas foram exterminadas 

ou escravizadas no Brasil, principalmente nos lugares mais afastados das cidades. 

Aula expositiva: Conceitos de tutela e guerra justa (5 minutos) 

Ainda com os alunos em fileiras, explique dois conceitos importantes para o desenvolvimento 

desta atividade: tutela e guerra justa. Segundo o dicionário Aurélio Online, tutela significa: 

“Responsabilidade legal que alguém assume com o intuito de administrar os bens, representar  

legalmente, de uma pessoa que não atingiu a maioridade, que foi interditada ou foi considerada 

desaparecida”. Durante todo o período colonial, imperial e até boa parte da República, os documentos 

oficiais defendiam a ideia de que os índios eram incapazes e, por isso, deveriam ficar sob a tutela do 

Estado e da Igreja católica. Com os indígenas sob tutela, seu modo de vida e sua cultura eram, 

gradativamente, perdidos. 

Já o termo “guerra justa” existe na literatura jurídica de Portugal desde o século XIV e perdurará 

nas leis brasileiras até o Império. Chamava-se de guerra justa a guerra feita contra índios considerados 

inimigos. Na prática, o conceito de guerra justa causou a dizimação das populações indígenas durante 

as épocas colonial e imperial. 

Atividade: Interpretação de leis e apresentação (30 minutos) 

Divida a turma em seis grupos e entregue uma lei para cada um. Peça aos alunos que leiam em 

conjunto o documento que receberam, que consultem o dicionário a fim de encontrar o significado 

das palavras desconhecidas e que debatam sobre o tema tratado na lei. Depois, peça que produzam 

uma breve apresentação de, no máximo, dois minutos para os demais colegas. Dê 15 minutos para a 

conclusão da atividade. Na apresentação, os alunos deverão fazer um resumo da lei, dos objetivos 

destas e abordar, na visão deles, quais foram as consequências da lei para os indígenas. 
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• Fonte 1: Lei de 10 de setembro de 1611.  

“DOM FILIPPE, por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber 

aos que esta Lei virem, que, sendo o Senhor Rei Dom Sebastião, meu Primo, que Deus 

tem, informado dos modos ilícitos, com que nas partes do Brasil se cativavam os Gentios 

delas, e dos grandes inconvenientes, que disso resultavam, mandou, por uma Lei feita 

em Évora em 20 de Março do ano de 1570, que se não pudessem escravizar, por maneira 

alguma, salvo aqueles, que se fossem tomados em guerra justa, que se fizesse com sua 

licença, ou do Governador das ditas partes, e os que salteassem os Portugueses e outros 

Gentios para os comerem; com declaração, que as pessoas, que pela dita maneira os 

cativassem, dentro de dois meses primeiros seguintes, os fizessem escrever nos Livros 

das Provedorias das mesmas partes, para se poder saber quais eram os que licitamente 

foram cativos; e não o fazendo assim, perdessem a ação de os terem por tais, e eles 

ficassem livres, e todos os mais, que por qualquer outro modo se cativassem.” 

• Fonte 2: Alvará Régio de 1680.  

“E para que os ditos Gentios, que assim descerem, e os mais, que há de presente, 

melhor se conservem nas Aldeias: hey por bem que senhores de suas fazendas, como 

o são no Sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhe fazer moléstia. 

E o Governador com parecer dos ditos Religiosos assinará aos que descerem do Sertão, 

lugares convenientes para neles lavrarem, e cultivarem, e não poderão ser mudados dos 

ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro, ou tributo algum 

das ditas terras, que ainda estejão dados em Sesmarias e pessoas particulares, porque 

na concessão destas se reserva sempre o prejuízo de terceiro, e muito mais se entende, 

e quero que se entenda ser reservado o prejuízo, e direito os Índios, primários e 

naturais senhores delas.” 

• Fonte 3: Diretório dos Índios 1755.  

“Sendo Sua Majestade servido pelo Alvará com força de Lei de 7 de Junho de 

1755, abolir a administração Temporal, que os Regulares exercitavam nos Índios das 

Aldeias deste Estado; mandando-as governar pelos seus respectivos Principais, como 

estes pela lastimosa rusticidade, e ignorância, com que até agora foram educados, não 

tenham a necessária aptidão, que se requer para o Governo, sem que haja quem os 

possa dirigir, propondo-lhes não só os meios da civilidade, mas da conveniência, e 

persuadindo-lhes os próprios ditames da racionalidade, de que viviam privados, para 

que o referido Alvará tenha a sua devida execução, e se verifiquem as Reais, e piíssimas 

intenções do dito Senhor, haverá em cada uma das sobreditas Povoações, em quanto 

os Índios não tiverem capacidade para se governarem, um Diretor, que nomeará o 

Governador, e Capitão General do Estado, o qual deve ser dotado de bons costumes, 

zelo, prudência, verdade, ciência da língua, e de todos os mais requisitos necessários 

para poder dirigir com acerto os referidos índios debaixo das ordens, e determinações 
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seguintes, que inviolavelmente se observarão enquanto Sua Majestade o houver assim 

por bem, e não mandar o contrário.” 

• Fonte 4: Carta Régia de 1808.   

“Em primeiro lugar que logo desde o momento em que receberdes esta minha 

Carta Regia, deveis considerar como principiada a guerra contra estes bárbaros índios: 

que deveis organizar em corpos aqueles Milicianos de Curitiba e do resto da Capitânia 

de S. Paulo que voluntariamente quiserem armar-se contra eles, e com a menor 

despesa possível da minha Real Fazenda, perseguir os mesmos índios infestadores do 

meu território; procedendo a declarar que todo o Miliciano, ou qualquer morador que 

segura algum destes índios, poderá considera-los por quinze anos como prisioneiros 

de guerra, destinando-os ao serviço que mais lhe convier.” 

• Fonte 5: Lei de 27 de outubro de 1831.   

Art. 1º Fica revogada a Carta Régia de 5 de Novembro de 1808, na parte em 

que mandou declarar a guerra aos índios Bugres da Província de S. Paulo, e determinou 

que os prisioneiros fossem obrigados a servir por 15 anos aos milicianos ou moradores, 

que os prendessem. 

Art. 2º Ficam também revogadas as Cartas Régias de 13 de Maio, e de 2 de 

Dezembro de 1808, na parte, em que autorizam na Província de Minas Gerais a mesma 

guerra, e servidão dos índios prisioneiros. 

Art. 3º Os índios todos até aqui em servidão serão dela desonerados. 

Art. 4º Serão considerados como órfãos, e entregues aos respectivos juízes, 

para lhes aplicar as providencias da Ordenação Livro primeiro, Titulo oitenta e oito.  

Art. 5º Serão socorridos pelo Tesouro, até que os juízes de órfãos os depositem, 

onde tenham salários, ou aprendam ofícios fabris.  

Art. 6º Os juízes de Paz nos seus distritos vigiarão, e ocorrerão aos abusos 

contra a liberdade dos índios. 

• Fonte 6: Constituição de 1988.  

Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco 

anos a partir da promulgação da Constituição. 

Art. 215, 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional. 

5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad 

referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em 

risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso 

Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 
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Durante a execução da atividade, passe pelos grupos e ajude-os na interpretação e na 

contextualização das leis. As fontes 1 e 2 foram escritas nos primeiros séculos da colonização do Brasil 

e serão as predominantes durante todo a época colonial. Nela estarão expostas as duas ideias 

principais de tratamento ao índio, bem como a tutela e a guerra justa. 

A Fonte 3, conhecida como Diretório dos Índios, escrita na época do marquês de Pombal, 

tentava retirar da Igreja católica a responsabilidade pela tutela dos indígenas e transformava os antigos 

aldeamentos em vilas, administradas pela Coroa portuguesa. Além disso, a lei proibia a escravização 

do indígena em qualquer circunstância. Dessa forma, as guerras justas foram proibidas. 

Quando dom João VI e a Corte portuguesa chegam ao Brasil, proclama-se a Carta Régia de 

1808 (Fonte 4). Por meio dela, a tutela dos indígenas voltava à Igreja católica, e as guerras justas 

poderiam ser retomadas. Os indígenas capturados seriam escravizados por 15 anos. 

A Fonte 5, de 1831, é a principal lei a tratar os indígenas durante o Império do Brasil. Ela 

revogava a Carta Régia de 1808 e, dessa forma, proibia a guerra justa e a escravização dos índios. Os 

índios escravizados por guerra justa deveriam ser libertados e ficar sob a responsabilidade do Estado 

e da Igreja católica.  

Durante todo o Império e na República até 1988, o conceito de tutela dos índios esteve 

presente em toda a legislação brasileira, inclusive no Estatuto do Índio, de 1973. Com a Constituição 

de 1988 (Fonte 6), esse paradigma muda. A partir da Constituição atualmente em vigor, a cultura 

indígena deve ser protegida, e sua população, ao menos no texto da lei, possui direito às suas terras. 

Após os 15 minutos, chame um grupo de cada vez à frente da sala para apresentar a lei 

elaborada. Ao final de cada apresentação, faça os comentários que achar necessários. 

 

Aula 4 – Escravidão, preconceito e desigualdade 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula  
Organização dos alunos: em duplas 
Recursos e/ou material necessário: quatro fontes impressas por dupla, caderno, caneta, lápis e borracha. Caso não tenha 
à disposição um projetor multimídia, disponibilize outra forma de apresentação das imagens. 
Materiais de referência:  

• Fonte 1, gráfico “Distribuição da população por cor ou raça – Brasil (2012-2016)”. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-
moradores.html>.  

• Fonte 2, tabela “Taxas de mortalidade infantil (TMI) por cor ou raça segundo o Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Brasil e regiões, agosto de 2009 a 
julho de 2010”. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v33n7/1678-4464-csp-33-07-e00046516.pdf>, 
página 6. 

• Fonte 3, gráfico “Distribuição de renda no Brasil por cor”. Disponível em: 
<http://unisinos.br/blogs/ndh/files/2014/10/tabela.jpg>.  

• Fonte 4, gráfico “Distribuição por raça dos docentes ativos da Universidade de São Paulo”. Disponível em:  
<https://paineira.usp.br/aun/index.php/2017/03/23/perfil-racial-dos-docentes-da-usp-analisa-baixo-indice-de-
professores-negros/>. (Acessos em: 8 ago. 2018.) 
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Aula expositiva: Retomada de conteúdos (5 minutos) 

Retome discussões da aula anterior. Explique que, durante o período colonial, muitas leis 

garantiam aos índios o direito às suas terras e, também, à liberdade. Por outro lado, várias leis falavam 

na “guerra justa”, ou seja, os colonos estavam autorizados a fazer guerras com os índios considerados 

inimigos e a escravizar os derrotados. No Império, após a independência do Brasil, a situação se manteve 

quase a mesma. No início do século XX, na República, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Na 

década de 1960, o chamado Relatório Figueiredo denunciou os crimes cometidos pelo SPI contra os 

índios que deveria proteger. Entre esses crimes estavam o assassinato de indígenas, o roubo de suas 

terras e escravização. Com isso, o SPI foi extinto e criou-se a atual Fundação Nacional do Índio (Funai). 

Aula expositiva: Escravidão, preconceito e desigualdades (10 minutos) 

Os primeiros escravos africanos chegaram ao Brasil no século XVI. Com o passar do tempo,  

o comércio de escravos aumentou, até o fim do tráfico em 1850. Durante toda a Colônia e até o 

penúltimo ano do Império, a escravidão foi uma instituição oficial do Brasil. Após a independência, o 

comércio de escravos cresceu bastante, ou seja, como país independente muitos africanos foram 

escravizados no Brasil. Os 388 anos de escravidão criaram no país uma mentalidade racista e 

preconceituosa que persiste até hoje, além de terem favorecido a existência de desigualdades sociais 

e econômicas. Com o final da escravidão, não houve qualquer projeto de integração da população 

negra ao restante da sociedade brasileira, perpetuando as desigualdades. 

Nesta aula, serão analisados gráficos que apontam desigualdades relacionadas às populações 

negra e indígena brasileiras na atualidade. A taxa de mortalidade infantil é uma medida importante 

que os alunos deverão compreender antes dessa prática. Ela consiste no número de crianças que morrem 

antes de completar 1 ano de idade, divididas por grupo de mil. Por exemplo, a taxa de mortalidade 

infantil no Brasil é próxima a 14, ou seja, de cada mil crianças que nascem no Brasil, em média 14 

morrem antes de completar 1 ano. A taxa de mortalidade infantil em Cuba e no Canadá, por exemplo, 

é próxima a 4. Esse é um bom indicador das condições de vida de determinada região, ou seja, quanto 

maior a taxa, piores são as condições de vida naquele lugar. Acesso à saúde, ao saneamento básico e 

ao consumo necessário de alimentos, por exemplo, são importantes para a diminuição da taxa de 

mortalidade infantil. 

Atividade: Interpretação de gráficos e tabelas (25 minutos) 

Divida os alunos em duplas. Peça a cada dupla que retire uma folha do caderno e preencha um 

cabeçalho com os dados de identificação. Enquanto isso, entregue as quatro fontes impressas e 

escreva na lousa as cinco questões que deverão ser respondidas.  

Fonte 1, gráfico: Distribuição da população por cor ou raça – Brasil (2012-2016).  

Fonte 2, tabela: Taxas de mortalidade infantil (TMI) por cor ou raça segundo o Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Brasil 

e regiões, agosto de 2009 a julho de 2010.  
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Fonte 3, gráfico: Distribuição de renda no Brasil por cor.  

Fonte 4, gráfico: Distribuição por raça dos docentes ativos da Universidade de São Paulo.  

Questionário 

1. Qual é a proporção de negros e pardos na população brasileira? 

2. Analisando a Fonte 2, podemos afirmar que existe desigualdade nas taxas de mortalidade infantil 
dependendo da cor ou da raça? Por quê? 

3. Compare a Fonte 1 com a Fonte 3 e responda: a distribuição de renda brasileira, de acordo com a 
raça ou a cor, é proporcional à distribuição da população? Justifique a resposta com dados das 
duas fontes. 

4. Compare a Fonte 1 com a Fonte 4 e responda: a proporção de professores da USP, segundo cor ou 
raça, segue a proporção da população brasileira? Justifique a resposta com dados das duas fontes. 

5. Por que existem tantas diferenças, em relação a raça ou cor, no Brasil? Argumente utilizando o 
que foi aprendido nesta sequência didática. 

Respostas esperadas 

1. Segundo o IBGE, em 2016, 46,7% dos brasileiros se declararam pardos e 8,2% se declararam 
negros. Dessa forma, 54,9% da população brasileira se declara negra ou parda. 

2. Sim, existe diferença na taxa de mortalidade. Negros e indígenas, por exemplo, possuem taxa de 
mortalidade que, às vezes, chega a ser o dobro da população branca. Isso mostra que o acesso à 
saúde e ao saneamento básico, por exemplo, são atrelados à cor ou à raça. 

3. Mais da metade da população brasileira se declara negra ou parda (54,9%). Contudo, negros e 
pardos detêm apenas 14% da renda gerada no Brasil. Os brancos, que representam 44,2% da 
população, ficam com 84% da renda nacional. 

4. Mais da metade da população brasileira se declara negra ou parda (54,9%). Contudo, apenas 1,83% 
dos professores da USP é negra ou parda. Enquanto isso, 94,6% dos professores da USP são 
brancos, sendo que 44,2% da população se declara branca. 

5. Durante a época colonial, índios e negros foram escravos. Durante o Império, essa situação não 
mudou juridicamente para os negros, tendo sido adotada também a escravidão dos indígenas. A 
escravidão e a exclusão dessas populações foram fundamentadas em preconceitos, ou seja, as 
culturas, as tradições e os modos de vida desses povos eram vistos como inferiores e, por isso, a 
cultura europeia deveria ser imposta. As desigualdades de hoje são, em parte, efeitos desse 
passado escravocrata. 

Durante a resolução dos questionários, passe pelos grupos auxiliando-os nos trabalhos e 

esclarecendo dúvidas. No final da aula, recolha os questionários e, na aula seguinte, devolva-os corrigidos 

e comentados. 
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Aula expositiva: Reflexões finais (5 minutos) 

No final da aula, faça um resumo das quatro aulas da sequência didática. O processo de  

independência do Brasil foi controlado pela elite branca, composta de fazendeiros, grandes 

comerciantes e mineradores, e responsável por manter afastadas de todo o processo as populações 

negras e indígenas. Após a independência, a condição de vida dessas populações não se alterou. 

Durante todo o período imperial e por boa parte da República, a exclusão dessas populações foi uma 

prática política comum. Após a abolição da escravidão, não houve incentivos para a integração dessas 

populações ao restante da sociedade e da economia do Brasil. Como consequência, o preconceito 

perdura, e as desigualdades sociais e econômicas continuam ligadas à questão de cor ou raça. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática, e deve considerar o desenvolvimento individual do estudante. 

Observe a participação de cada um, principalmente na elaboração do texto narrativo sobre o processo 

de independência do Brasil, no questionário, na apresentação sobre a lei e na análise dos gráficos e na 

reflexão sobre a participação dos grupos indígenas e dos negros na sociedade brasileira. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de analisar o processo de 

independência do Brasil. Além disso, é esperado que consigam problematizar a noção de tutela dos 

indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, debatendo 

a permanência de preconceitos, estereótipos e desigualdades sobre essas populações. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque (V) nas afirmativas que forem verdadeiras e (F) nas afirmativas falsas. Depois, corrija as 
afirmativas falsas de modo que se tornem verdadeiras. 

a) O processo de independência do Brasil não teve relação com os fatos e processos que ocorriam 

na Europa. (    ) 

b) O processo de independência foi conduzido pelas elites brancas. Negros e indígenas foram 

excluídos do processo. (    ) 

c) No Brasil, no processo de independência, não houve batalhas, sendo todo o processo pacífico. 

(    ) 

d) A condição de negros e indígenas não foi alterada após a independência do Brasil. (    ) 
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2. Leia as afirmativas abaixo e depois assinale a alternativa correta. 

I – Durante as épocas colonial e imperial, todas as leis garantiam a escravidão indígena. 

II – O termo guerra justa esteve presente na maioria dos documentos do Brasil colônia. Na prática, 
isso sempre possibilitou a escravização do indígena. 

III – A escravidão de indígenas e negros é um questão ainda não superada pela sociedade brasileira. 
As desigualdades econômicas, de acesso à educação e à saúde, por exemplo, continuam atreladas 
à cor ou à raça. 

a) Apenas a alternativa I é correta. 

b) Todas as alternativas são corretas. 

c) Apenas as alternativas I e III são corretas. 

d) Apenas as alternativas II e III são corretas. 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) A afirmativa é falsa. O processo de independência do Brasil foi influenciado pelos acontecimentos 

da Europa, como a invasão napoleônica e o estabelecimento das Cortes portuguesas. 

b) A afirmativa é verdadeira. 

c) A afirmativa é falsa. No processo de independência do Brasil, foram travadas algumas batalhas. 

As principais ocorreram na Bahia, onde mais de 3 mil pessoas morreram.  

d) A afirmativa é verdadeira.  

2. Alternativa correta: d. 


