
 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Goiás 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
 

Roteiro de estudos quinzenais de Geografia, Teatro e História 

Coordenação: Ensino Médio 
Série/Ano: 2º Ano 
Disciplinas: Geografia, História e Teatro 

Carga horária Anual: 64 horas anuais/32 horas anuais 
Carga horária Semanal: 2 aulas semanais/1 hora semanal 

 
 

Faz muito tempo, então convém lembrar. Neste segundo ano de ensino           

médio as áreas de História e Geografia, agora também de Teatro, buscam            

compreender o que é o Brasil e quem são os/as brasileiro(a)s. É uma tarefa e tanto                

né?  

No caso do curso de História, iniciamos o trabalho analisando documentos           

históricos (Regimento que levou Tomé de Souza [primeiro] governador [-geral] do           

Brasil de 1548; Carta de Vicente Rodrigues - padre jesuíta e primeiro            

Mestre-Escola da colônia portuguesa - da Bahia de Todos os Santos de 1552 e o               

Diretório [dos] Índios de 1755). Vocês se lembram? O roteiro de análise            

documental era o seguinte: 

1ª etapa, leitura, identificação e destaque: 

- tipo de documento; 

- data e autoria (cargo) 

- a quem se destina? 

- o que relata? 

- quais categorias de pessoas estão expressas? 

- como os nativos foram categorizados/nomeados? 

2ª etapa, desenvolver uma interpretação: 



- da relação dos portugueses (colonos, religiosos e coroa) com os nativos; 

- da reação dos nativos em relação à colonização; 

- quais eram os objetivos dos portugueses em relação aos indígenas? 
 

Creio que alguns de vocês desenvolveram. Peço que encaminhem as          

respostas dessa atividade para meu e-mail allysson_garcia@ufg.br apresentando        

comentários críticos e possíveis dúvidas para discutirmos os resultados da análise           

e seguirmos os estudos conforme segue abaixo. 

Neste primeiro momento, ao longo de toda a primeira escala, vamos           

trabalhar com foco em um autor, Ailton Krenak. Todos vocês receberam na            

primeira aula do curso Geografia, ainda antes da pandemia, o livro xerocado de             

Krenak intitulado “Ideas para adiar o fim do mundo”. Convenhamos que acertamos            

na escolha, hein?!  

Nesta primeira quinzena convidamos vocês a lerem o primeiro texto do livro,            

que é relativamente curto mas instigante e provocador. Nos faz pensar nos rumos             

do mundo e do Brasil. Será que estamos no caminho certo? O texto que              

convidamos vocês a ler é o texto que dá nome ao livro, que vai da página 6 até a                   

página 16. Enviaremos o livro também em formato de PDF para todos. Ao ler              

façam anotações e grifem os trechos que lhes chamarem a atenção. Vocês            

podem, por exemplo, seguir a primeira etapa da análise de documentos históricos            

como orientação. São estas anotações, as dúvidas, questões e as colocações que            

vocês quiserem fazer é que nos interessam. Escrevam elas aqui e nos enviem. Se              

quiserem selecionar trechos literais (citações do texto) também são bem vindas. 

É tempo de pensarmos em ideias que nos façam adiar o fim do mundo. Eis               

o nosso objetivo, conversando com Ailton Krenak veremos algumas boas          

indicações. 

 


