
Uma Viagem pelas Raízes do Brasil 

Com a ambiciosa premissa de mudar a visão do leitor quanto ao Brasil pré-histórico, o 
livro “1499: O Brasil antes de Cabral”, escrito por Reinaldo Jose Lopes, foi publicado pela 
editora Harper Collins em agosto de 2017. Suas 248 páginas são dividas em uma introdução, 
seis capítulose um epílogo. 

O capítulo inicial da obra corresponde às diferentes teorias que explicam a travessia dos 
grupos humanos para as diferentes partes do globo terrestre, assim como os métodos 
científicos utilizados para formulá-las, levando-nos até o foco dolivro, as civilizações que 
habitaram a América pré-cabralina e, mais especificamente, o Brasil. Ao longo dos capítulos 
seguintes, o leitor se depara com uma breve descriçãodas civilizações formadas pelos 
primeiros moradores desse continente, suas organizações sociais, costumes e a forma com 
que se relacionavam com a natureza, resultando no cenário que os colonizadores 
encontraram no século XIV. 

A obra cumpre fielmente o que se propõe a fazer e desconstrói a “visão adâmica de povo 
parado no tempo” que comumente é atribuída aos povos indígenas remanescentes no 
território brasileiro. Para tal, o autor expõe a complexidade dessas sociedades 
edesconstróidiversos estereótipos associados a elas, tal como a suposta derrota pacífica dos 
aborígenes frente aos ataques dos recém-chegados do velho mundo, visto que, na realidade, 
eles apresentaram grande resistência ao genocídio que se seguiria. 

Como o próprio escritor destaca na introdução da obra, o entendimento da história dos 
povos ameríndios é essencial para a compreensão da situação atual dos seus descendentes 
e de sua perpétua luta para evitar o desaparecimento perante uma sociedade que os ignora. 
Ele também ressalta que, graças à miscigenação, grande parte da atual população brasileira 
carrega genes indígenas e que conhecê-las é também conhecer as próprias origens. 

A linguagem é outro aspecto de destaque nessa obra, pois o autor quebra a 4ª parede 
constantemente, conferindo assim um tom de conversa ao texto. Utilizando vocabulário 
descomplicado, porém esmerado, ele guia o leitor pelas intrincadas raízes da humanidade, 
elucidando conceitos científicos complexos e tornando-os compreensíveis e interessantes ao 
leitor leigo. 

Recheado de observações bem humoradas, o livro de Reinaldo Lopes explica o passado e 
ajuda a compreender o presente. É uma leitura relevante para qualquer um com sede de 
conhecimento da pré-história brasileira e desejo de conhecer mais do que o currículo das 
aulas de História que os ensinos fundamental e médio têm a oferecer. Essa obra, que se faz 
imprescindível dado o contexto atual, é um passeio didático pela grande variedade de etnias, 
culturas e idiomas existentes no Brasil antes da imposição europeia de sua própria cultura 
aos moradores originais do Brasil. 

 


