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Ementa – A disciplina aborda, sob a ótica da antropologia, temas ligados aos povos 

indígenas no Brasil seus processos culturais, territoriais, simbólicos, religiosos bem 

como os processos identitários e políticos pelos quais passam esses povos na atualidade. 

Busca desconstruir estereótipos comuns nas abordagens sobre tais culturas, grande parte 

deles oriundos das abordagens feitas nos livros didáticos. Instrumentaliza estudantes das 

licenciaturas para a aplicação da lei 11.645/08 que preconiza o ensino da história e 

cultura indígena aos estudantes de ensino fundamental e médio nas redes públicas e 

privadas brasileiras. 

 

Justificativa: 

As demandas que chegam à área de Antropologia através de estudantes que desejam se 

aprofundar em seus trabalhos de final de curso nos temas ligados aos povos indígenas e 

comunidades tradicionais, bem como as discussões travadas no âmbito da   curso de 

extensão, “Antropologia dos Povos indígenas” ministrado por uma professora da 

referida área,que conta com estudantes de vários cursos da UEFS, gerou a idéia de 

criação de uma disciplina obrigatória que enfatize as discussões sobre os povos 

indígenas no Brasil, sua diversidade cultural e suas demandas territoriais e políticas. 

Trata-se de uma forma de aproximar os estudantes da universidade,e a comunidade 

universitária, da temática indígena, levando em conta o fato de que estes estudantes 

serão, possivelmente professores  e que deverão aplicar o que exige a lei 11.645/08, na 



tópico concernente aos povos indígenas, devendo,  portanto, ter em sua formação 

acadêmica  o que preconiza a política de Ações Afirmativas da UEFS  implementada 

em  2009 a saber:  

 

“Implantar nos cursos de graduação  da UEFS, com prioridade para as licenciaturas, 

componentes obrigatórios de estudo e valorixação da história e da cultura dos povos  de 

matrizes africanas e indígena (Programa  de Ações Afirmativas da UEFS 2009 Pg 32)”. 

 

Por este motivo a proposta é oferecer a disciplina Antropologia dos Povos Indígenas 

como disciplina  obrigatória para todos os cursos da Universidade prioritariamente para 

as licenciaturas a exemplo dos cursos de  : história,geografia,pedagogia,letras e 

biologia,com a intenção de formá-los para sua atuação profissional como docentes e/ou 

como profissionais que podem vir a atuar com questões que exijam conhecimento 

específico sobre povos e comunidades tradicionais, notadamente sobre povos indígenas, 

o que está se tornando cada vez mais comum em órgãos públicos que, via de regra,  

trabalham com demandas referentes a povos e comunidades tradicionais e que exigem 

conhecimento  específico  sobre esta temática. 

 A UEFS, que conta  atualmente com um contingente de estudantes indígenas cotistas 

pertencentes à 10 etnias dos estados da Bahia e Pernambuco, a saber:  Tuxá, Atikum, 

Kaimbé, Pankararu, Pankarare, Pankara, Tupinambá, Fulni-ô, Tumbalalá e Truka,tem 

uma política, que, pode ser considerada pioneira no que se refere às chamadas políticas 

afirmativas.Não obstante ,esse fato, o preconceito, com relação aos estudantes indígenas  

e suas respectivas culturas, dentro da universidade,torna-se algo preocupante. 

Estudantes  indígenas mencionam recorrentemente episódios de discriminação aos quais 

são constantemente submetidos dentro da universidade por parte de colegas não 

indígenas e até mesmo por parte de funcionários e professores da instituição. A 

disciplina pretende abordar também outras comunidades tradicionais a exemplo das 

comunidades quilombolas, também foco das políticas Afirmativas da Universidade. 

A obrigatoriedade da disciplina Antropologia dos povos indígenas nos cursos da UEFS 

contribuirá decisivamente para fomentar o conhecimento acerca, não somente dos povos 

indígenas, como também, das comunidades tradicionais de modo mais 

amplo,promovendo, portanto, o respeito às suas especificidades étnicas e culturais no 

âmbito acadêmico.  

 

 

 



Objetivos Gerais  

 

1 - Introduzir para os alunos os estudos dedicados aos povos indígenas do Brasil, 

procurando apresentar o panorama da extrema diversidade cultural prevalecente no 

território brasileiro visando à diminuição do abismo social existente entre os povos 

indígenas e a sociedade nacional.  

 

2 - Recobrir algumas abordagens teórico-antropológicas, que possibilitem uma 

introdução às discussão sobre cultura, diversidade cultural, identidade 

indígena,resistência, política indígena e indigenista, territórios indígenas,parentesco e 

cosmologia dos povos indígenas.  

 

3 - Estimular o aluno à  entender, de forma dinâmica, e atual, a trajetória 

histórico/cultural dos povos indígenas do Brasil, notadamente dos índios da região 

nordeste do país, bem como, suas estratégias de resistência para manutenção de sua 

cultura e de seus direitos enquanto povos  etnicamente diferenciados da sociedade 

nacional.  

 

Objetivos específicos: 
 

• Contribuir para a diminuição do desconhecimento por parte da comunidade 

universitária acerca dos temas voltados para os povos indígenas discutindo  à 

diferença e diversidade cultural dos povos indígenas dando destaque às 

situações de preconceito às quais são alvo indígenas em diversas situações. 

• Propiciar momentos em que estudantes indígenas compartilhem 

conhecimentos sobre a sua cultura com estudantes não indígenas, e que 

possam também, discutir trabalhos realizados por antropólogos e outros 

pesquisadores realizados em suas comunidades de origem, e nas terras 

indígenas de modo geral. 

• Promover viagem da turma para uma área indígena no Estado da Bahia com 

o objetivo de aproximar estudantes e comunidade acadêmica da realidade 

dos povos indígenas na Bahia. 

• Promover no campus da UEFS, palestras com lideranças indígenas, e com 

antropólogos que trabalharam junto aos povos indígenas na Bahia, bem 



como, promover exposições fotográficas e mostras de filmes etnográficos 

versando sobre a temática indígena e outras comunidades tradicionais. 

• Trazer a tona questões referentes às políticas afirmativas e a presença de 

indígenas na universidade bem como em outros âmbitos da sociedade 

nacional. 

• Implantar nos cursos de graduação da UEFS, com prioridade para as 

licenciaturas, componentes obrigatórios de estudo e valorização da história e 

da cultura dos povos  de matrizes africanas e indígena conforme preconiza a 

política de Ações afirmativas da universidade implementada em 2009 

(Programa  de Ações Afirmativas da UEFS 2009 Pg 32)”. 

 

Conteúdo Programático: 

 

Módulo 1- Breve introdução à antropologia e seus conceitos fundamentais 

 

• Os conceitos de cultura e sociedade  na antropologia 

• A temática indígena na teoria antropológica 

• Introdução ao parentesco e a mitologia entre os povos indígenas 

• A diversidade cultural dos povos indígenas 

• As classificações lingüísticas dos povos indígenas no Brasil 

• A localização geográfica dos povos indígenas no Brasil: o Mapa Etno Histórico 

de  Curt Nimuendajú.  

• Os povos indígenas e a chamada “cultura material”  

• Parentesco e cosmologia entre os povos indígenas 

 

Módulo 2 - Primeiros contatos: O mito do descobrimento  

 

• A conquista da América: O paraíso terreal de Colombo 

• Alguns relatos de Bartolomé de Las Casas 

• Primeiros testemunhos da Terra Brasilis – Cartas de Pero Vaz de Caminha, do 

Mestre João e Relação do Piloto Anônimo 

• O testemunho obtido de um espírito ‘despojado’: Montaigne e o ensaio Dos 

Canibais  



• A imagem dos nativos sob o olhar dos viajantes: análise da iconografia 

produzida nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. 

 

Módulo 3 - Os povos indígenas e sua trajetória histórica e identitária 

 

• Reflexão sobre os 500 anos de  história dos povos indígenas no Brasil 

• O processo de “ressurgimento” étnico dos índios do Nordeste 

• Territórios dos povos e comunidades tradicionais e seus significados sócio  

culturais, políticos e simbólicos  

• As implicações políticas das demarcações de terras indígenas: índios e sociedade 

nacional 

• A questão da identidade indígena na atualidade  

• O direito dos povos e comunidades tradicionais no Brasil 

• A questão da tutela e suas implicações para os povos indígenas 

• O Índio no código civil de 1916 e o estatuto do índio de 1973 

• A Constituição Federal de 1988, cap. 8º Dos Índios, Art. 231 e 232  

•  Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

• O papel da CNPI e a participação Indígena 

• As organizações indígenas: incorporação do mecanismo de representação  

política  

• Alguns ganhos das lutas dos povos indígenas: A educação diferenciada, as cotas 

nas universidades e as leis 11.645/08 e 12. 711/12 

 

Metodologia 

 As aulas serão ministradas usando os recursos complementares abaixo:  

  

• Mostra de filmes/etnográficos  

• Seminários versando sobre os textos propostos na bibliografia 

• Resenhas dos textos trabalhados em sala 

 

 

 

 



Avaliação: 

 

A avaliação será feita a partir da freqüência dos estudantes, de resenhas e/ou seminários 

temáticos, apresentadas no decorrer do curso, bem como, da apresentação de um 

trabalho final (individual) versando sobre um dos temas discutidos ao longo do curso. 

 

 

 

Bibliografia Básica 

 

MODULO 1 - Breve introdução à Antropologia e à temática indígena 

 

 

GEERTZ. Clifford 1978. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar “ O impacto 

do conceito de cultura sobre o conceito de homem” , Cap. II p. 25-39. 

 

 

LARAIA, Roque de Barros. “A cultura é Dinâmica”. In: Cultura: Um conceito 

Antropológico. Rio de Janeiro. Jorge Zahar ed.2007.  

 

FAUSTO, Carlos. “Fragmentos de História e Cultura Tupinambá”: Da Etnologia com 

Instrumento crítico de conhecimento etnohistórico In Cunha,M.C. da (Org).História dos 

Índios no Brasil.1992 

 

 

THOMAZ, Omar Ribeiro. A antropologia e o mundo contemporâneo: cultura e 

diversidade. In A temática indígena na escola. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995. 

 

MONTSERRAT, Ruth Maria Fonini. Línguas Indígenas no Brasil contemporâneo. In 

Índios no Brasil. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto, 1994. 

 

NIMUENDAJU, Curt. Mapa etno-histórico. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística em colaboração com a Fundação nacional Pró Memória. Rio de 

Janeiro.IBGE,1987. 

. 

VIDAL, Lux & SILVA, Aracy Lopes da. O sistema de objetos nas sociedades 

indígenas: arte e cultura material. In A temática indígena na escola. Brasília: 

MEC/MARI/UNESCO, 1995. 

 

LABBURTHE – TOLRA, Philippe. O Parentesco Pp. 105 -124: O Simbólico como 

domínio do sentido. In Etnologia 269 à 290  Antropologia 5a  Edição Editora Vozes 

2010. 

 

VIVEIROS DE CASTRO. Eduardo. O Mármore e a Murta: Sobre a Inconstância da 

Alma Selvagem. In A Inconstância da Alma selvagem e outros Ensaios de 

Antropologia. São Paulo. Cosac Naify 2013. 

 

ROCHA, Everardo. O que é Mito?  São Paulo. Editora Brasiliense 1985. 



 

 

 

MODULO 2 - Primeiros contatos: O mito do descobrimento 

 

TODOROV, Tzevetan. A Conquista da América: A questão do Outro.3a  Edição. São 

Paulo. Martins Fontes. 2003. 

 

CASAS. Frei Bartolomé.O Paraíso Destruído: A sangrenta história da conquista da 

América Espanhola.2a Edição.Porto Alegre: L&M,2008. 

 

PEREIRA, Paulo Roberto. Os três únicos testemunhos do descobrimento do Brasil. Rio 

de Janeiro: Lacerda Editores. 1999. 

 

MONTAIGNE, Michel Eyquem de. “Dos canibais”. In Os pensadores. São Paulo: 

Abril Cultural, 2 ed (pp.100-106). 1980.  

 

BELLUZZO, Ana Maria. A propósito do Brasil dos viajantes. In Revista USP. São 

Paulo: USP. Nº 1, 1989. 

 

 

MODULO 3 - Os povos indígenas: História e Identidade Étnica 

 

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Introdução a uma História Indígena. In História 

dos índios no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1992 

 
MONTEIRO, John Manuel. O desafio da história indígena no Brasil. In: A temática indígena 

na escola. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995.  

 

BARTH, Fredrik 1969. “ Grupos ètnicos e suas fronteiras” PHOUTIGNAT, PH. 

STREIF – FENART, J. Teorias da Etnicidade 1997. São Paulo: UNESP 

 

OLIVEIRA, João Pacheco de. “A viagem da volta” reelaboração cultural e horizonte 

político dos povos indígenas no nordeste. In Atlas das Terras Indígenas do Nordeste. 

Rio de Janeiro: PETI, Museu Nacional, 1993 

 

 

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Etnicidade: da cultura residual mas irredutível. In 

Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade. São Paulo: Brasiliense. Pp 97-108. 

1987. 

 

CARVALHO, Maria Rosário G. de. A identidade dos povos do Nordeste.  Anuário 

Antropológico 82, Rio de Janeiro/ Fortaleza, Tempo Brasileiro/ UFC, p. 169-188, 1984 
 

- VAZ, Florêncio. “Questão Indígena: Limpeza étnica e racial no Brasil”. 

[http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2006/02/345098.shtml]  

.  

 

VIEGAS, Suzana de Matos. Terra Calada. Os Tupinambá na mata Atlântica do Sul da 

Bahia.Rio de janeeiro, 7 Letras,2007. 

 



 

MODULO 4 - As políticas indígena e indigenista e a questão das terras indígenas 

 

SANTOS, Sílvio Coelho dos. O Direito dos Indígenas no Brasil. In A temática indígena 

na escola. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995. 

 

MARÉS, Carlos Frederico. O direito envergonhado: o direito e os índios no Brasil. In 

Índios no Brasil. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto, 1994. 

 

CUNHA, Manuela Carneiro. Legislação Indigenista no Século XIX: Uma compilação: 

1808 – 1889. São Paulo. Editora EDUSP e Comissão Pró Índio de São Paulo, 1992 

 

-Estatuto do índio 1973 

-Constituição Federal de 1988, Título 8º Da Ordem Social, cap. 8º Dos Índios, -       Art. 

231 e 232.   

-Convenção 169 da OIT -1989 

-Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1993. 

-Lei 11.645/08 

-Lei 12.711/12(Lei de Cotas) 

 

SHIRAISHI NETO, Joaquim. Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais no 

Brasil: declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos. Manaus: 

Edições UEA, 2007.  

 
DUPRAT, Débora. O Estado Pluriétnico.In Além da Tutela:bases para uma nova política 

indigenista III. Antonio Carlos de Souza Lima e Maria Barroso Hoffman (Orgs.) Contra Capa, 

Rio de Janeiro, 2002 

 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras de quilombo, terras indígenas, 

“babaçuais livres”, “castanhais do povo”, faixinais e fundos de pasto: terras 

tradicionalmente ocupadas. Manaus: PPGSCA/Ufam, 2006. 

 

ARRUTI,José Maurício Andion. A Emergência dos “Remanescentes”: Notas para o 

diálogo entre Indígenas e Quilombolas. Revista MANA 3(2):7-38, 1997. 

 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 
CARVALHO, Maria Rosário G. de Carvalho. A etnicização do campo xamanístico em um 

contexto de expressiva mudança sociocultural. Estúdios latinoamericanos No 25.2005 

 

 

Memória Viva dos Tupinambá de Olivença:Relembrar é viver afirmar-se ser. Org. Professores 

Tupinambá de Olivença. Salvador Associação Nacional de Ação Indigenista – Ba. ANAÍ-BA, 

CESE, 2007. 

 

Pataxó: Uma História de Resistência.Org. Professores Pataxó do extremo Sul da Bahia. 

Salvador. ANAÍ-BA, CESE, PINEB, MEC.2007 

 



REESINK, Edwin. Índio ou Caboclo: Notas sobre a Identidade Étnica dos índios do 

Nordeste.1983. (32) .121-137. Universitas. Salvador. 

 

REESINK, Edwin. Raízes históricas: A Jurema, Enteógeno e Ritual na História dos povos 

indígenas do Nordeste. 2002. As muitas faces da Jurema – de espécie botânica à divindade afro-

indígena. Edições Bagaço. Recife  

 

RODRIGUES, Aryon Dall`Igna. 1986.    Línguas Brasileiras: Para o conhecimento das Línguas 

Indígenas. Campinas SP. Edições Loyola.  

 

Rosa Maria Costa (Org.) Recontando a História do Índio no Brasil. ANAÍ-BA.2a Edição. 1992. 

 

CUNHA, Manuela Carneiro da. 1992.Legislação Indigenista no Século XIX: Uma compilação: 

1808 – 1889 .São Paulo. Editora EDUSP e Comissão Pró Índio de São Paulo. 

 

CLASTRES, Pierre. A Sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia 

política;Rio de janeiro,F. Alves,1978 

 

LIMA, Antonio Carlos de Souza.O governo dos índio sob a gestão do SPI. In História 

dos índios No Brasil,M. Carneiro da Cunha (org) Companhia das letras. São Paulo, 

1992. 

 

Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 1,No 11. Agosto 2006.Marechal 

Rondon: O descobridor de um outro Brasil. 
 

Filmes/Documentários: 

 

A Missão  

1492: A Conquista do Paraíso  

Índios: quem são eles?  

Muita Terra para pouco índio  

Brava Gente Brasileira  

Quilombos: uma dívida histórica  

As caravelas passam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


