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ORIENTAÇÕES 

Queridos alunos e queridas alunas, por gentileza, leiam com atenção as 

orientações a seguir: 

 

1. Por favor, não enviem as atividades para o e-mail coletivo, porque ele será 

desativado. 

 

2. O e-mail para o envio das suas atividades de história é: 

quintoanohistoriaataide@gmail.com 

 

 

3. Com os roteiros 5,6,7 finalizamos as atividades da II Escala, com o roteiro 

1, damos início a III Escala. Sugiro que a cada semana seja realizada a 

atividade de um roteiro de História, elas deverão ser realizadas de 30 de 

novembro a 08 de janeiro, nesta data (08/01/2021) as atividades deverão 

ser devolvidas no CEPAE ou por e-mail. 

 

4. Criem seus hábitos de estudos realizando as atividades recebidas com 

paciência, curiosidade, com cuidado e pesquisa. 

 

5. Leia com atenção toda a atividade proposta antes de começar a fazê-la; 

se precisar, dialogue com seus familiares para entender o texto e as 

questões. As dúvidas serão discutidas nos atendimentos semanais. 

 

6. Relembramos que os textos que acompanham as atividades deverão 

ficar com vocês, em sua pasta de textos da disciplina História, devendo 

ser devolvido somente as atividades que vocês realizaram. 

 

Atenciosamente, Prof. Ataíde Felício 

mailto:quintoanohistoriaataide@gmail.com
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Parque Indígena do Xingu – PIX 
                                          Ataíde Felício dos Santos 

 

 

 

No estudo que realizamos na 1ª escala, aprendemos que os indígenas, povos 

originários da América, já estavam aqui no território brasileiro há pelo menos 12 mil 

anos antes do presente (AP) e mesmo em outros territórios desse imenso continente 

já haviam diferentes sociedades indígenas, com uma grande diversidade de línguas,   

alimentação, objetos cerâmicos, costumes... Aprendemos também que, com a 

chegada dos europeus, espanhóis  (1492) e portugueses (1500), no séc XV , seguidos 

por ingleses, ao norte do continente americano, nunca mais os indígenas tiveram paz, 

pois sofreram com guerras, agressões e violências e ainda perderam imensas partes 

de suas terras que foram invadidas e colonizadas por esses povos europeus.  

O governo brasileiro, historicamente, desde a década de 40 do século 

passado, já demonstrava interesse em levar/expandir o desenvolvimento econômico 

e social para a região Centro-Oeste e Norte do Brasil. Região onde estão localizados 

um número enorme de povos indígenas. Preocupados com o impacto que essa 

intenção do governo causaria nessas regiões, um grupo de estudiosos da questão 

indígena brasileira assessorou o governo em sua política de expansão e ocupação 

territorial. Foi daí que surgiu a ideia da criação de um parque que pudesse abrigar o 

maior número de etnias indígenas, num mesmo território; mas, como fazer com que 

povos que historicamente viviam em conflitos, em guerras, em disputas territoriais, 

tornassem-se vizinhos uns dos outros? Não seria uma tarefa fácil.  

Muitos estudiosos da cultura indígena colaboraram com a criação do parque, 

entre eles antropólogos como Darci Ribeiro, os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo 

Villas Bôas e muitos outros.  Posteriormente a sua implantação, muitos outros 



estudiosos e instituições universitárias e científica-culturais continuaram colaborando 

com o desenvolvimento do parque.   

Criado no ano 

de 1961 (séc. XX), sob o 

governo do presidente 

Jânio Quadros, O 

Parque Indígena do 

Xingu localizado no 

estado do Mato Grosso 

é uma imensa área 

verde com 

aproximadamente 

27.000 quilômetros 

quadrados (km²) habitada por cerca de 5.500 indígenas de diversas experiências 

culturais – ao todo 14 etnias/povos.   

Em 2021, o PIX completará 60 anos de existência e, como não poderia deixar 

de ser 100% preservado em sua flora (vida vegetal) e fauna (vida animal) e com seus 

habitantes das mais diversas experiências históricas e culturais vivendo em busca de 

harmonia e compromisso com a preservação ambiental e cultural. 

As lideranças indígenas do Xingu e mesmo de outras sociedades indígenas que 

vivem fora do parque, consideram os irmãos Villas Bôas, Darci Ribeiro, Jesco Von 

Puttkamer, Marina Villas Bôas entre tantos outros, como grandes amigos dos índios. 

Segundo os líderes indígenas, se não fosse, por exemplo, a atuação dos irmãos Villas 

Bôas na defesa dos interesses indígenas, talvez a situa deles no presente seria muito 

mais difícil. Orlando que goza de muito respeito e prestígio no Alto Xingu, viveu mais 

de 10 anos entre os indígenas, até falecer em 2002.  Orlando recebeu homenagens 

póstumas (festa do Quarup) e o Xingu se entristeceu. 

O início da pandemia do 

coronavírus e a entrada da Covid-19 

nas aldeias indígenas, vem gerando 

mortes, sofrimento e muitas 

preocupações porque, assim como 

nós, os indígenas também não 

possuem defesas naturais contra a 

transmissibilidade e alta letalidade do 

vírus “SARS-CoV-2”, o que tem  

colocado a sociedade brasileira e internacional em alerta, principalmente após a 

morte por Covid-19, do Cacique  Aritana (etnia Yawalapiti), e adoecimento grave do 

Parque Indígena do Xingu 

Raoni 



grande cacique Raoni (etnia Caiapó), ambos importantes líderes do parque do Xingu 

e mundialmente conhecidos.   

Importante lembrar 

que Raoni e Aritana estiveram 

presentes na época da criação 

do parque indígena do Xingu. 

Em uma reunião com os 

anciãos de diversas etnias, da 

qual, mesmo sendo criança, 

Aritana participou, Orlando lhe 

disse que no futuro ele seria o 

responsável pelo cuidado e 

manutenção do parque. 

Aritana cumpriu o que Orlando lhe orientou. Foi um líder compromissado e 

respeitado pelas comunidades indígenas do Xingu.  

A morte de Aritana (71 anos) e a doença de Raoni (88 anos), causaram uma 

profunda tristeza e apreensão no parque e a pergunta que o mundo inteiro faz:  os 

povos originários das Américas estão sendo respeitados e valorizados? 

 

 

➔ Faça a sua ilustração do texto Parque Indígena do Xingu – PIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aritana 
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1. Releia atentamente o texto e escreva o que você entendeu: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Considerando a gravidade da Pandemia do Coronavírus, o que você diria ao 

governo e à sociedade brasileira sobre os cuidados que se deve ter com as etnias 

indígenas (sociedades originárias da América)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Segundo as lideranças indígenas, o Parque do Xingu está 100% preservado, desde 

sua criação, em 1961. Em 2021, completará 60 anos. Como está a os cuidados com 

o meio ambiente fora do Parque Xingu? Que lições a sociedade brasileira deve 

aprender para preservar a natureza, a fauna e a flora? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Viagens Marítimas 

“Durante os séculos XV (1401-1500) e XVI (1501-1600), os europeus, 

principalmente os portugueses e espanhóis, realizaram o que ficou conhecido na 

história como o período das Grandes Navegações Oceânicas/Marítimas – GNO-GNM. 

Os reis de Portugal e de Espanha apoiaram o investimento financeiro de alguns 

comerciantes de seus países para que eles pudessem investir na construção de 

caravelas, equipamentos e na 

contratação de homens que 

pudessem viajar com o 

objetivo de encontrar novas 

terras e novas riquezas. Estes 

homens queriam riquezas e 

aventuras. Os reis queriam 

também difundir a religião 

católica entre outros povos 

do planeta.  

 

Os portugueses foram os primeiros a fazer viagens pelo oceano Atlântico. Eles, 

como outros europeus, imaginavam que o oceano era povoado por monstros, dragões 

que cuspiam fogo e até que havia um grande buraco onde os navios iriam cair. 

Os espanhóis também investiram nas viagens marítimas e foram os primeiros 

a encontrar novas terras, quando Cristovão Colombo, em 1492, chegou ao local que 

depois iria ser chamado de América. 

Em 9 de março de 1500, as caravelas chefiadas pelo português Pedro Álvares 

Cabral saíam de Lisboa e, no dia 22 de abril, chegavam à terra que depois veio a se 

chamar Brasil” 

Fonte: Historiar-4, Dora Schmidt, p.63, Scipione, São Paulo, 2001.  

 

 

 

Caravela de Colombo 
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➔ Leia o texto com atenção e respondas as questões a seguir: 

 

1. Escreva SIM ou NÃO sobre o que teria motivado o investimento dos portugueses e 

espanhóis nas grandes viagens de navegação?  

 

a) O desejo de obter riquezas? _______________ 

b) A vontade vencer o medo de viajar? ___________________ 

c) O desejo de aventura? _______________ 

d) A vontade de difundir os valores culturais europeus como a religião cristã? _____ 

 

2. Releia o texto, reflita sobre os itens (a,b,c,d) e dê seu ponto de vista. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. No presente, existem grandes navegações oceânicas/marítimas? Exemplifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Você acha que, assim como aconteceram as grandes navegações do passado, a 

humanidade tem se desafiado na busca de novas descobertas, novos 

conhecimentos? De que forma? Por quais meios? Dê sua opinião e exemplos: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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A Dieta de bordo 

 

Quando a viagem transcorria sem incidentes, a comida mal bastava para as 

necessidades dos embarcados, mas se um longo período de calmaria, a imperícia do 

piloto ou qualquer outra ocorrência provocassem o alongamento da viagem, a fome 

atingia o navio. 

Normalmente, o principal alimento a bordo era o biscoito. Sujeita a variações, 

de acordo com o tempo ou circunstâncias especiais, a ração diária de cada tripulante 

era de quatrocentos gramas ou pouco mais. Entretanto, a qualidade do biscoito 

servido o que pode ser estendido aos demais alimentos  deixava muito a desejar, 

havendo problemas em sua conservação durante as viagens. 

O vinho também era presença obrigatória a bordo. A água, para beber e 

cozinhar, era armazenada em tonéis ou grandes tanques nem sempre apropriados, 

acumulando bactérias e provocando a ocorrência de infecções e diarréias. 

O controle dos alimentos e sua distribuição eram estabelecidos em 

regimentos, e apenas o capitão e um despenseiro por ele indicado tinham a chave 

dos paióis de mantimentos, sempre submetidos a rigorosa vigilância. 

Em meio a tudo isso, proliferavam ratos e baratas, disputando aos homens 

o alimento escasso e comprometendo as sempre precárias condições de higiene a 

bordo do navio. Os navios não dispunham de banheiros, recorrendo os viajantes a 

pequenos assentos pendurados sobre as muradas. 

(MICELI, Paulo. O ponto onde estamos: viagens e viajantes na 

história da expansão e da conquista, p. 151-153) 
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1. O texto faz um relato sobre as condições de viagens nas caravelas usadas pelos 

colonizadores espanhóis e portugueses. Pesquise como pode ser uma viagem de 

navio entre Brasil e Portugal, hoje em dia, e faça uma comparação com as 

condições de viagens nos séculos da colonização do Brasil, entre 1500 e 1800. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Ilustre os dois momentos históricos de navegação marítima no passado e no 

presente: 

               Tempo passado                                                           Tempo presente 
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Museus 

A primeira ideia de museu 

surgiu na Grécia Antiga. Zeus e 

Menmósina, deuses da sabedoria e 

da memória, respectivamente, 

tiveram nove filhas. As musas, como 

eram chamadas, reuniam-se no 

“mouseion” (daí a palavra museu). 

Conta a mitologia grega que, 

nesse espaço, as pessoas se 

dedicavam ao estudo das artes e 

ciências. O que era exposto no 

“mouseion” servia para agradar aos 

deuses e não para ser apreciado 

pelos homens. 

“hoje, os museus reúnem coleções, cuidam de objetos e divulgam conhecimentos 

para a sociedade. Há museus onde podemos tocar nos objetos e até mesmo brincar”, explica 

Maria Christina Rizzi, meseóloga da USP. 

(Folha de S. Paulo, 11 mar. 2000. Suplemento Folhinha, p. 6)  

ZEUS                                                                                   MENMÓSINA        
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1. Releia o texto, observe as imagens e responda as questões. 

 

 

2.  No texto está demonstrado a origem dos museus e sua importância para guardar a 

memória cultural por meio de objetos, sons e imagens. Nos roteiros anteriores vimos a 

importância de descobertas arqueológicas como os guerreiros de Xian na China, a 

machadinha de pedra que Willian encontrou em Goiás e constantemente novas 

descobertas arqueológicas acontecem. Considerando todas essas ideias, “se a sua casa 

fosse um museu”, o que você guardaria para a preservar a sua memória e de sua 

família? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Você acha importante visitar museus? Você conhece ou gostaria de conhecer 

algum/alguns? Dê exemplo. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Ilustre o texto “Museus” 

 
 


