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7. Projeto integrador 

Os povos da América 

Tema Cultura e sociedades dos povos originários da América 

Problema central 
enfrentado 

Compreender, analisar e conhecer a cultura, sociedade e política dos povos originários da 
América, quebrando a ideia de que apenas os povos originários da Europa desenvolveram essas 
características e organização em seus modos de vida. 

Produto final Exposição e apresentação dos conteúdos escritos e levantados. 

 

Justificativa 

A história da América, construída a partir de uma visão eurocêntrica, acaba por não 

desenvolver um conhecimento, entre os alunos, sobre os povos originários do próprio continente. No 

Brasil, poucas vezes se fala dos povos indígenas antes da chegada dos conquistadores portugueses, o 

que acarreta na construção de uma ideia de origem excludente, como se o passado de nossos povos 

originários não existisse. 

Apesar de conhecermos alguns aspectos sobre os povos da América central e do sul (Incas, 

Maias e Astecas) – que inclusive serão analisados nesse trabalho – os alunos não têm a dimensão 

temporal da existência dos mesmos, acabando por não conhecer a vasta cultura e o desenvolvimento 

social dessas populações. Por isso, esse projeto procura apresentar a vastidão de conhecimentos 

produzidos na América como um todo. 

Pretendemos discutir as diferenças entre os diversos povos que ocuparam o continente 

americano, propondo que os alunos discutam o porquê delas e apresentem, ao fim, informações e 

conclusões sobre o assunto. 

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.  

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

• 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.  
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• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta. 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.  

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

 

Objetivos 

• Identificar a diversidade de povos que ocuparam o continente americano antes da chegada 
dos europeus; 

• Reconhecer as características peculiares de cada um desses povos; 

• Compreender a importância de estudarmos essas populações para a história da 
humanidade; 

• Analisar a influência dos povos ameríndios na formação da América. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

História Povos da Antiguidade na 
África (egípcios), no Oriente 
Médio (mesopotâmicos) e 
nas Américas (pré-
colombianos) 
Os povos indígenas 
originários do atual território 
brasileiro e seus hábitos 
culturias e sociais 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades 
antigas na África, no Oriente e nas Américas, distinguindo alguns 
significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas 
sociedades. 
(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes 
culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e 
dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. 
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Artes 

Contextos e práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da 
vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Matrizes estéticas e culturais 
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção 
artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas 
categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.). 

Arte e tecnologia 
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 
e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 

Geografia Identidade sociocultural 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de 
vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. 
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de 
sociedade, com destaque para os povos originários. 

Língua 
Portuguesa 

Curadoria de informação 
(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes indicadas e abertas 

Consideração das condições 
de produção de textos de 
divulgação científica 
Estratégias de escrita 

(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da 
elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, artigo de opinião, 
reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia 
digital colaborativa , infográfico, relatório, relato de experimento 
científico, relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus 
contextos de produção, que podem envolver a disponibilização de 
informações e conhecimentos em circulação em um formato mais 
acessível para um público específico ou a divulgação de conhecimentos 
advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e estudos 
de campo realizados. 

Estratégias de produção: 
planejamento e produção de 
apresentações orais 
 

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis 
ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o 
tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da 
definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio 
da leitura ou fala espontânea. 

 

Duração 

Cerca de 2 meses, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas semanalmente. 

Material necessário 

• Lápis, canetinhas, tesoura sem ponta, cola e cartolinas; 

• Computador com acesso à internet (se possível) e projetor digital;  

• Impressões coloridas em papel sulfite.  
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Perfil do professor coordenador do projeto 

Sugerimos que a coordenação do projeto fique a cargo do professor de História, o qual deve 

conduzir os trabalhos com o apoio do professor de Língua Portuguesa. Este deve fornecer o suporte 

necessário para orientar os alunos na leitura e interpretação de textos e notícias. A participação do 

professor de Artes deverá enriquecer o trabalho, na medida que ele poderá orientar os alunos em 

relação aos elementos relativos às imagens e recursos gráficos para a elaboração da apresentação. Já 

o professor de Geografia contribuirá na leitura e confecção dos mapas utilizados no projeto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Definir e delimitar o problema a ser investigado pelos alunos é a etapa central para a 

construção e o desenvolvimento de um projeto. Nesta proposta, uma questão que pode traduzir o 

problema pode ser: “Como viviam os povos originários da América?”. 

As questões disparadoras do projeto são fundamentais, tanto para instigar a curiosidade dos 

alunos como para fazer emergir os conhecimentos prévios da turma sobre o tema. Proponha 

perguntas que permitam explorar o conhecimento prévio dos estudantes e os convide a participar do 

projeto, por exemplo: “Vocês conhecem a cultura dos povos originários da América? Ou por que os 

chamamos de “Povos originários” e não “índios”? Quais as diferenças entre eles? 

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Apresente o tema do projeto, que envolverá a apresentação de um seminário de pesquisa e 

todas as etapas aqui discutidas. 

Com os alunos em roda, explique como o projeto será desenvolvido e elabore com eles uma 

folha com a descrição das etapas, à medida que apresenta cada uma delas. Assim, ao longo das 

atividades previstas, todos poderão acompanhar o que foi feito e o que falta fazer para chegar ao 

produto. Todos os alunos devem ter aceso a uma cópia dessa folha. 

Explique que, ao longo do projeto, eles poderão aprender mais sobre a América e as 

populações que habitavam este continente, conhecendo as diferenças e semelhanças entre os povos 

originários da região. 

Etapa 3 – Índios ou povos indígenas (povos originários)? 

Para entrar no projeto de pesquisa aqui proposto, antes de mais nada, os alunos devem ter 

em mente que apenas alguns povos tiveram os seus nomes mantidos pela história (principalmente 

Incas, Maias e Astecas), o restante (tanto na América do sul quanto do Norte), foram chamados 

simplesmente de índios. Para lidar com a história dessas populações, é necessário de início 

desconstruir esse termo. É por isso que nessa etapa o professor deve discutir com os alunos o texto Os 
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índios ou povos indígenas? (disponível em: <https://oprofessorweb.wordpress.com/2015/04/22/os-

indios-ou-povos-indigenas/> acesso em: 17 de set. 2018). 

Com o texto deve ficar claro que não existem “índios”, mas sim indígenas (ou povos indígenas, 

ou ainda, povos originários). Esses termos permitem a reafirmação de que essas populações são 

formadas por mais de um povo. Para ressaltar a diferença o professor deve mostrar a página da FUNAI, 

que contém a quantidade de povos e línguas indígenas que existem no país hoje. 

(<www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao> acesso em: 17 set. 2018). 

A etapa a seguir fica como uma opção ao professor, julgando a conveniência e o tempo 

disponível, avançando em outros tópicos que não são tratados neste volume, como os indígenas norte-

americanos. 

Etapa 4 – indígenas Norte-Americanos 

Explique para seus alunos que os indígenas Norte-Americanos são aqueles que viveram na 

América do Norte antes da colonização. Foram basicamente dizimados no século XIX, quando se 

intensificou a conquista do oeste do território dos EUA por parte dos colonos americanos. Essa 

conquista foi motivada pela busca por territórios (para fundar cidades), pela prática da agricultura e 

pela exploração de minas de ouro e riquezas naturais (principalmente madeira). 

Neste processo, ocorreram guerras entre estes colonos e os povos indígenas que habitavam a 

região. Esta conquista foi sangrenta, pois os colonos, organizados em exércitos, utilizaram armas de 

fogo. Já os nativos americanos combateram, principalmente, com arcos e flechas e lanças de madeira, 

assim, no começo do século XX, grande parte do território central e oeste dos Estados Unidos tinha 

sido conquistado pelos colonos americanos. Os poucos índios que sobreviveram às guerras ficaram 

confinados em pequenos territórios. Por isso, hoje, existem poucos nativos e raras tribos que 

mantiveram a cultura original. 

Após essa rápida explicação, divida a turma em 9 grupos e peça que eles façam uma pesquisa 

sobre os seguintes povos: Sioux; Cheyenne; Apache; Creek; Kaw; Arapaho; Comanche; Cherokee; 

Navaho, respondendo às perguntas: 

• Onde este povo ficava no território Americano? (os alunos devem conseguir localizar no 
mapa político atual da região) 

• Qual era sua organização política, econômica e social? 

• Quais são suas características artísticas mais conhecida? (pintura, escultura, arquitetura, 
artesanato). Trazer exemplos (fotos, vídeos, desenhos) 

• Essa população ainda existe hoje? Se sim, qual é o território que ela tem e quantos 
habitantes ela possuiu? 

• Tragam outras informações sobre a história desses povos, mas sobre assuntos que vocês 
considerem relevantes. 
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Provavelmente essa será a etapa com menos informações que os alunos completarão, não tem 

problema, a falta de informações é inclusive uma questão para a atividade.  

Peça que eles escrevam as respostas e apresentem na próxima aula. A ideia é fazer mais duas 

etapas dessa, só que com os outros dois grupos de populações indígenas.  

Etapa 4 ou 5 (caso tenha optado em realizar a estapa anterior) – Indígena brasileiros 

Nessa aula recolha as atividades escritas da etapa anterior (caso tenha sido feita, e considere 

da mesma forma nas orientações seguintes) e comece a apresentar aos alunos a situação dos indígenas 

no Brasil. Explique que diferente dos indígenas norte-americanos, aqui ainda existem muitas 

populações e etnias. Apesar de terem sido massacradas, muitas delas permanecem resistindo para 

que seus territórios sejam respeitados. Essa diferença se dá por muitos motivos, aqui interessa dois 

fatores. Os indígenas brasileiros foram usados para construir a identidade nacional no século XIX, por 

isso o papel da igreja em catequiza-los e não os exterminas, foi fundamental. Mas fatores econômicos 

também influenciam, no Norte a busca por território foi mais rápida e intensa do que no Brasil, por 

isso a velocidade em exterminar para usar as terras. O importante é que em ambos os lugares essas 

comunidades foram massacradas e suas culturas exterminadas.  

Após essa rápida explicação divida a turma em duplas e peça que eles façam uma pesquisa 

sobre os povos que aparecem no site da FUNAI, anteriormente apresentado. O site do Instituto 

Socioambiental também conta com ampla variedade de informações sobre os indígenas brasileiros e 

pode ser usado pelos alunos para pesquisa (Disponível em: <https://pib.socioambiental.org>. Acesso 

em: 5 out. 2018). Deixe que eles escolham a etnia a ser pesquisada, só peça que a escolha seja feita a 

partir de grupos que tenham a maior quantidade de informações possíveis. 

• Onde este povo ficava no território Americano? (os alunos devem conseguir localizar no 
mapa político atual da região) 

• Qual era sua organização política, econômica e social? 

• Quais são suas características artísticas mais conhecida? (pintura, escultura, arquitetura, 
artesanato). Trazer exemplos (fotos, vídeos, desenhos) 

• Descendentes dessa população ainda existe hoje? Se sim, qual é o território que ela tem e 
quantos habitantes ela possuiu? 

• Tragam outras informações sobre a história desses povos, mas sobre assuntos que vocês 
considerem relevantes. 

Peça (como na etapa anterior, caso tenha sido feita) que eles escrevam as respostas e 

apresentem na próxima aula. A ideia é fazer mais uma etapa semelhante à essa, só que com outros 

grupos de populações indígenas.  

Etapa 5 ou 6 - Povos pré-colombianos 

Nessa última etapa, analise com os alunos alguns dos povos pré-colombianos, como os Incas, 

Maias e Astecas. Estes grupos geralmente são mais estudados pela história, pois construíram 
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edificações e monumentos em pedra que fazem parte de  sítios arqueológicos importantes. O fato de 

existirem construções monumentais dessas civilizações, contudo, não deve servir de motivo para 

desmerecer a cultura das populações indígenas que viviam no território do atual Brasil. Elas também 

faziam construções grandiosas, mas utilizavam materiais como madeira, que são facilmente 

degradados com o passar do tempo. É fundamental destacar essa informação para os alunos, de modo 

que não haja uma hierarquização entre as diferentes civilizações e povos originários da América.  

Após essa rápida explicação, divida a sala em três e peça que eles respondam as mesmas 

perguntas: 

• Por que o nome pré-colombianos? 

• Onde este povo ficava no território americano? (os alunos devem conseguir localizar no 
mapa político atual da região) 

• Qual era sua organização política, econômica e social? 

• Quais são suas características artísticas mais conhecida? (pintura, escultura, arquitetura, 
artesanato). Trazer exemplos (fotos, vídeos, desenhos) 

• Descendentes dessa população ainda existe hoje? Se sim, qual é o território que ela tem e 
quantos habitantes ela possuiu? 

• Tragam outras informações sobre a história desses povos, mas sobre assuntos que vocês 
considerem relevantes. 

Pode ser que os alunos encontrem mais informações sobre os povos “pré-colombianos” do 

que sobre os povos  indígenas brasileiros. Como na etapa anterior, peça que eles entreguem por escrito 

o trabalho levantado. 

É importante que, em todas essas etapas, os alunos apresentem os locais de onde retiraram 

as informações. 

Etapa 6 ou 7 – Comparação de resultados 

Nessa etapa, traga o trabalho dos alunos corrigido e avaliado e peça para que eles se dividam 

em grupos. Os grupos devem ser grandes, para abarcar a maior quantidade de informações. Com base 

nos resultados, faça uma discussão coletiva sobre as diferenças e semelhanças entre as histórias dos 

povos indígenas. Cada aluno, individualmente, deve sistematizar em seu caderno ou em folha avulsa 

as principais discussões levantadas nesse debate, incluindo a maior quantidade de informações 

possíveis sobre o que foi apresentado. 

Etapa 8 ou 9 – Sistematização e montagem da apresentação  

Nesse momento, o professor deve trazer todas as atividades feitas e propor que os alunos se 

organizem para uma apresentação, que será realizada na última etapa. Na apresentação devem 

aparecer, principalmente, os relatórios individuais. Proponha que os alunos discutam as questões que 

cada um levantou; enquanto isso, professor e alunos devem sistematizar tudo em uma única 

apresentação. É importante que os alunos se mobilizem para organizar essa tarefa. 
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Assim, criem cartazes com as fotos, os desenhos e as imagens levantadas; imprimam os mapas 

de localização; escrevam as respostas das perguntas em cartolina; enfim, pensem na melhor forma de 

organizar a apresentação de forma que o trabalho seja finalizado de forma colaborativa por toda a 

turma. 

Etapa final – Organização e apresentação para o público 

Por fim os alunos devem preparar uma apresentação do projeto para pais e professores. A 

ideia é que todas as etapas aqui propostas auxiliem na organização da exposição. A partir de uma 

montagem com cartolinas ou projeções, os alunos devem explicar, inicialmente, o que entenderam a 

respeito do uso do termo “indíos” e que implicações essa expressão carrega. Depois, proponha que 

eles apresentem as diferenças e semelhanças entre todos os grupos pesquisados da América (usando 

o mapa, as imagens e as respostas) e mostrem em quais regiões os descendentes dessas populações 

ainda existem.  

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Esta etapa final é voltada para a reflexão sobre o projeto que foi concluído, dando um 

momento aos alunos para expressar suas experiências. Com a sala organizada em uma roda ou semi-

círculo, peça que os alunos reflitam sobre os seguintes aspectos do projeto: 

• Conteúdo aprendido 

• Material utilizado pelo(a) professor(a) 

• Dificuldade das questões propostas 

• Debates da sala 

• Diversão e aprendizado com a apresentação e o debate 

Em seguida, permita que expressem suas opiniões acerca dos critérios sugeridos, aproveitando 

o momento para os instruir a tecer críticas construtivas sempre que possível – apresentando uma 

sugestão para melhorar aquilo que criticam, por exemplo. Tente tomar nota das críticas e sugestões 

mais recorrentes, para que em anos posteriores o projeto continue melhorando. 

Por fim, peça que façam também uma autoavaliação de seu desempenho durante as 

atividades. É possível sugerir critérios como presença, participação ativa, e respeito ao debate, por 

exemplo. Essa autoavaliação pode ser escrita em uma folha de caderno e identificada com o nome do 

estudante, e é um importante mecanismo para o(a) professor(a) compreender as percepções 

individuais de cada aluno e suas reações ao que foi proposto durante o projeto. 
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