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HISTÓRIA DO BRASIL
Prof. Davidson Nichio (Abdulah)
“PRÉ-HISTÓRIA” DO BRASIL - Sociedades Pré-cabralinas
Livro 1 / módulo 2 (Extensivo Mega/Matutino)
Livro 1 / módulo 2 (Extensivo/Noturno)
O BRASIL FOI DESCOBERTO?
Problemas conceituais:
 crítica ao conceito de “descobrimento”
 crítica à classificação dos povos pré-cabralinos como “pré-históricos”
A polêmica expedição de Cabral:
 teoria da casualidade
 teoria da viagem proposital
Obs.: A teoria da intencionalidade é defendida com base no documento Esmeraldo de Situ Orbis, escrito
pelo navegador Duarte Pacheco.



TEORIAS MIGRATÓRIAS
Corrente Asiática: Estreito de Bering
Corrente Malaio-Polinésia

HETEROGENEIDADE DOS GRUPOS
INDÍGENAS
 “Índio”: termo generalizante, etnocêntrico
 Outras nomenclaturas: nativo, “negro da terra”, autóctone, aborígene, gentio, silvícola, brasilíndio,
ameríndio
 Principais troncos linguísticos:
- Tupi (de origem amazônica, se dirigiram para o litoral)
- Macro-jê ou tapuias (cerrados do interior, povos do sertão)
- Nuaruaque (região amazônica)
- Caraíbas (região amazônica)
DIFERENÇAS FUNDAMENTAIS
 Tupi: produtores (cultivo de mandioca, feijão, milho, abóbora, amendoim), seminômades ou sedentários,
domesticação de animais, tecnologias mais sofisticadas (cerâmica e cestaria)
 Macro-jê: consumidores (caça, pesca e coleta), nômades, tecnologias mais rústicas (lascas de pedras,
ossos e madeiras)
 Nuaruaque: produtores (semelhantes aos tupis)
 Caraíbas: produtores(semelhantes aos tupis)
CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS
SOCIEDADES BRASILÍNDIAS
 Organização política: clãs e tribos (ausência de Estados complexos)
 Organização socioeconômica: comunismo primitivo / coletivismo (ausência de propriedades privadas)
 Economia de subsistência (sem excedentes)
 Divisão do trabalho: por sexo e por idade
 Religião: politeísta, animista, fetichista, antropofágica
 Sociedades ágrafas
 Prática do cunhadismo
POVOS DOS SAMBAQUIS (5,5MIL – 1MIL
ANOS ATRÁS)
 Vieram do sertão para o litoral
 Viviam da pesca e da coleta (frutos do mar)
 Formavam montanhas de conchas (sambaquis)
 Sambaquis: usados como moradia, estalagem e cemitérios
 Desaparecimento misterioso há cerca de 1000 anos
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CONTATOS ENTRE INDÍGENAS E
EUROPEUS
 Primeiros contatos (Port./Tupis): amistosos
 Prática do Escambo
 Escravização dos indígenas
(proibida em 1570, mas camuflada com a guerra justa)
 Conflitos armados, doenças, marginalização
 O mito do Eldorado
 Conceitos antropológicos:
- Aculturação
- Inculturação
- Transculturação
- Enculturação







HERANÇAS INDÍGENAS
Vocabulário
Alimentação
Hábitos cotidianos
Artesanato
Medicina alternativa
Coivara
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