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       Problemas indígenas  
Ao longo dos anos, os indígenas têm sofrido cada vez 

mais. O preconceito com sua religião, costumes, 

língua, e a violência estão ficando cada vez pior. Eles 

também sofrem com perda constante de suas terras e 

de qualquer lugar na sociedade. Como por exemplo: 

Mesmo em terras de ocupação indígena legal e 

regularizada, há disputas frequentes pelos territórios, 

principalmente por parte de madeireiros ou indústrias 

que buscam explorar os recursos da região tentam 

expulsar os indígenas a qualquer custo. 

Outra grande dificuldade enfrentada pela população 

indígena é relativa às suas tradições. Isso porque o 

contato com populações externas acaba influenciando 

os costumes da tribo, principalmente dentro de 

comunidades mais fracas, onde a liderança dos mais 

velhos não é tão forte assim, com isso, a cultura, a 

tradição e a língua indígena podem acabar se 

perdendo, como já aconteceu com diversas tribos no 

decorrer da história.  

Temos de reconhecer que ainda há na sociedade 

brasileira atual, um preconceito de classe social 

bastante forte em relação as pessoas indígenas como 

referir-se a uma pessoa indígena xingando-a de 

selvagem, canibal, preguiçosa, incapaz, indolente, 

suja, bugre, indigente, etc. Muitas vezes os índios, 

embora adultos, até hoje são tratados socialmente 

como se fossem seres infantis, sem capacidade de 

entendimento.  
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Alunas: Luiza, Beatriz e Layla. 
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As raízes do Brasil 
    Os índios já habitavam há muito tempo nossa terra. As terras dos indígenas foram 

tomadas pelos europeus. Os europeus acreditavam que os indígenas não possuíam 

religião, mas isso é um requisito de preconceito que os colonizadores europeus 

trouxeram. Se pensarmos em religião como aquilo que tem relação com crenças, 

valores, rituais e cultos, então os índios obviamente têm a sua religião. 

    O problema é que muitas nações indígenas foram exterminadas. Quando os 

portugueses chegaram havia cerca de 5 milhões de indígenas. Atualmente restam cerca 

de 200 povos, com cerca de 300 a 350 mil índios. O que sabemos hoje sobre esses povos 

nos foi transmitido pelos poucos índios que restaram e pelos estudiosos que, no 

decorrer dos séculos, recolheram seus mitos e suas ideias e observaram suas práticas. 

 

 

 

   Na nossa opinião, concluímos que os indígenas foram rejeitados pelos portugueses e 

foram alvos de muito preconceito, suas crenças não eram respeitadas e até hoje não 

são. Por conta disso, perderam suas casas que foram tomadas pelos europeus e além 

disso foram obrigados a serem escravos. 
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Preconceitos contra os 

indígenas, NÃO 
O preconceito contra os indígenas vem acontecendo desde sempre, e com isso, eles vêm 

sofrendo muito. Pela nossa percepção, os indígenas são pessoas normais, assim como nós, 

apenas com culturas diferentes. Devemos respeitar cada um deles, e aceitar que cada um tem 

sua crença e modo de viver.  

 

 

Nomes:  Jennyfer nº12, Letícia nº19 e Maria Eduarda nº21  
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   Os povos indígenas são muito diferentes entre si, e todos possuem culturas 

completamente diferente uma das outras. Todas as culturas indígenas possuem muitas 

coisas sagradas, tornando-as únicas. 

   As culturas indígenas possuem diversos rituais e crenças religiosas, a terra em que 

ocorre seu nascimento e a terra onde enterram seus entes queridos falecidos, os 

espíritos dos próprios e as forças da natureza comandada por deuses. Eles possuem 

diversos rituais para diversas situações que ocorrem no decorrer de suas vidas, como 

celebrar vitorias de guerra, pedir chuva, celebrar casamentos, enterrar mortos e entre 

outros, nos quais homens, mulheres e crianças participam. É muito difícil fazer um 

texto falando sobre todos os rituais indígenas, pois há um grande número de rituais, 

em sua maioria, são eles ritos de passagem, isto é, quando um indivíduo passa a um 

novo estado social em sua aldeia, quando nasce uma criança, quando há um 

casamento, quando um jovem passa a ser um adulto ou quando um indígena na aldeia 

falece. Os rituais de amadurecimento, ou seja, quando um jovem (ou uma jovem) 

passa para a fase adulta, eles passam por diversas provas para se mostrarem adultos.  

  

  

   Dito isto, podemos ter uma noção de como esses rituais e culturas são importantes 

para eles, e que todos nós devemos respeitar sua cultura, e acima de tudo, sua 

história. 
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   Você já parou para pensar como seria se sua casa fosse tirada de você para 

construir uma rodovia, desrespeitando sua cultura e seu jeito de viver. Seria 

horrível, não é mesmo? 

   Isto é o que está acontecendo com milhares de indígenas. Mas nós podemos 

mudar isso. 

   Nós devemos protestar pela liberdade do indígena, para que o governo não 

derrube suas moradias para construir rodovias, fabricas, e outras diversas coisas 

que eles acham que é certo construir naquele local. 

 

 

 

 

Alunos: Kayo Vinícios Mozer, Pedro Henrique de Souza Duarte, Victor Souza Cruz 8°: D  

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

Cultura indígena 
 
           Os índios no Brasil passaram por muitas dificuldades como a principal, a 
escravização. Quando chegaram os portugueses para a colonização da América, 
mesmo assim com tantas dificuldades não perderam sua essência, seus rituais e 
tradições e até hoje esses povos vêm sofrendo preconceito, e sendo ‘ jogados de lado’ 
pelo governo. Hoje muitos deles lutam pela sua igualdade de direitos e pela posse de 
terra, apesar de tudo isso, eram eles os donos de tudo o que é chamado território 
nacional. 
         A cultura indígena em geral é resumida em uma coisa só, mas na verdade dentro 
dos diferentes povos indígenas há várias culturas diferentes. Desde os primórdios da 
história os indígenas vêm sofrendo muito por conta do seu modo de viver, são 
inferiorizados pela sociedade em geral, mas mesmo assim continuam a lutar contra 
todos esses preconceitos.  
         Hoje em dia muitas pessoas estão reconhecendo mais os valores dos índios, suas 
culturas estão sendo mais respeitadas e valorizadas, porém ainda há muita coisa para 
fazer, como por exemplo respeitar as terras dos indígenas, eles devem ser reconhecidos 
por seus conhecimentos como a utilização de plantas medicinas (ou ervas) dão origem 
a maioria dos remédios que são usados hoje em dia para a melhora de doenças e 
tratamentos.         
 
 

Alunas: Anthonella, Alana e Mariana Fonseca. 
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     A TERRA E OS ÍNDIOS 

 

Um dos maiores problemas que as comunidades indígenas enfrentam 

no Brasil é o da posse da terra. Antes da chegada dos portugueses os 

indígenas eram donos da terra que hoje é o Brasil. 

  Depois da chegada dos portugueses os conflitos por terra começaram, os 

indígenas em desvantagem perderam os conflitos e se tornaram escravos, por 

causa das epidemias, armas de fogo, cavalos ... os portugueses tomaram posse 

de suas terras fazendo os indígenas trabalharem nas lavouras, extração de 

minérios e serviços domésticos. Além de perderem suas terras, eram tratados 

como animais irracionais. 

 A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características: 

civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Os portugueses com 

o mandado do rei de Portugal, colonizaram o Brasil. 

  Os direitos dos índios sobre suas terras são definidos enquanto direitos 

originários, isto é, anterior à criação do próprio Estado. Isto decorre do 

reconhecimento do fato histórico de que os índios foram os primeiros ocupantes 

do Brasil. 

De acordo com o que foi lido pelo grupo: O que fizeram com os indígenas 

foi errado pois eram pessoas normais e sofreram uma invasão interferindo em 

sua cultura e seu modo de viver. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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Alunos: José Antônio, Nilton Marcelo e Raí Cordeiro  

8º Ano D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Indígenas são 

a origem do 

povo Brasileiro. 

 

C.S.A 

Alunos: José, Raí, Nilton   8º Ano D 
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Homenagem aos povos 

indígenas 

 

                   
        ‘’Os povos indígenas do Brasil compreendem um grande número de 
diferentes grupos étnicos que habitam o país desde milênios antes do início 
da colonização portuguesa, que principiou no século XVI, fazendo parte do 
grupo maior dos povos ameríndios’’ ‘’No momento da Descoberta do Brasil, os 
povos nativos eram compostos por tribos seminômades que subsistiam 
da caça, pesca, coleta e da agricultura itinerante, desenvolvendo culturas 
diferenciadas.’’ ‘’ Apesar de protegida por muitas leis, a população indígena foi 
amplamente exterminada pelos conquistadores diretamente e pelas doenças 
que eles trouxeram, caindo de uma população de milhões para cerca de 150 
mil em meados do século XX, quando continuava caindo Ainda sobrevivem 
diversos povos isolados, sem contato com a civilização.’’  

        Na opinião do grupo, os povos indígenas tiveram grande importância na 
nossa história brasileira, mesmo sendo escravizados, maltratados eles nunca 
perderam sua cultura, crenças e sua fé. Apesar de ter perdido grande parte de 
seu povo (PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO). Nós temos que ter o máximo 
de respeito pelos indígenas. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_%C3%A9tnico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coloniza%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_amer%C3%ADndios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Descoberta_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nomadismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7ador-coletor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_isolados
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Somos todos indígenas 

Conheçam a cultura e a 

história indígena  

 
 

 

 

Alunos: Victória, Gabriel e Mariana. 
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Como os Índios Tratam uns aos Outros 

 

   Um dos valores da cultura indígena é o respeito que se tem pelos 
mais velhos. São eles que detêm o saber e a tradição e transmitem o 
que é preciso ensinar às novas gerações. Os idosos não são deixados 
de lado nem abandonados, porque são parte vital da comunidade. 

   Os índios também tratam muito bem as crianças. Eles jamais batem 
nelas ou gritam com elas; em vez disso, ensinam com toda paciência o 
que elas precisam aprender. Os meninos aprendem a pescar, caçar e 
guerrear. As meninas aprendem a plantar, cozinhar e trançar. Na 
cultura indígena, há divisão de trabalho entre homens e mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Quem é Pajé? 

 
   O Pajé é considerado uma das figuras mais importantes dentro das tribos 
indígenas brasileiras. De acordo com as tradições típicas desses povos, o 
Pajé é predominantemente um ancião dotado de poderes sobrenaturais, 
com a capacidade de prever o futuro, expulsar espíritos malignos e doenças 
das tribos. 

   Conhecido como "médico da tribo", o Pajé usa técnicas de massagens, 
banhos e até mesmo algumas práticas cirúrgicas para curar os seus 
pacientes. Além disso, é um profundo conhecedor dos "medicamentos 
naturais", a base de ervas medicinais, raízes, sementes, substâncias animais 
e minerais que auxiliam, de acordo com a cultura indígena, a cura das mais 
diversas doenças, sejam elas físicas ou espirituais. 

 

 

 

 



14 
 

Os Índios têm seus Direitos 

 

   Os indígenas possuem como objetivo central de sua movimentação 
política a conservação e delimitação de áreas indígenas, ou seja, terra. 
Porém, esse conceito é muito mais amplo do que o conceito literal. Dentro 
do conceito “terra”, estão inseridas reivindicações como educação, saúde 
diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura, projetos 
socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e 
fiscalização ao cumprimento de leis e demarcações. 

   A luta do movimento indígena no Brasil abrange muito mais do que 
apenas o território físico. Uma de suas grandes exigências é a possibilidade 
de manter sua cultura, seu modo de vida. 

   Os índios possuem seus direitos, são todos seres humanos, que possuem 
suas limitações, suas conquistas, seus talentos. Todos devemos ser 
respeitados, independente de qual área esteja. 

 

 

Aluna: Mariana Dondi. 
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Conflitos Atuais Dos Povos Indígenas 

     
                                                                                                                
Quase dois terços dos entrevistados sabem que há conflitos envolvendo os povos 
indígenas no Brasil hoje, sendo esta percepção ligeiramente maior entre a 
população brasileira (61%), que entre os indígenas (58%). No entanto, a 
percepção destes conflitos é bastante difusa para a população brasileira, que pouco 
sabe precisar sobre o que se referem, onde ocorrem e quem está envolvido. 

  

A maior parte dos indígenas que percebem os conflitos afirma que estes envolvem 
terra (73%), sobretudo a invasão das terras indígenas (38%) pelos pecuaristas, 

fazendeiros, arrozeiros e garimpeiros (36%), somente 2% afirmam que os índios 
invadem terras alheias. Outros 30% falam em conflitos e disputa pela terra, sem 
necessariamente mencionar invasões, além de 7% que se remetem a conflitos 
envolvendo a questão da terra, mas dando destaque a política de demarcação. 

  

Conflitos envolvendo morte, crimes e violência foram mencionados por 24% dos 
entrevistados, com 11% de menções a brigas e violência mais brandas e 10% 
envolvendo morte de indígenas. Referências contrárias de violência dos indígenas 

contra os brancos foram relatadas por uma parcela bem menor, com 3% 
remetendo a sequestros, fazendo os brancos como reféns ou bloqueios de estradas, 
ou ainda a invasão de sedes de órgãos públicos (1%). 

A nossa opinião é que os conflitos atuais são horríveis para os indígenas, porque 

eles fazem manifestações, mesmo assim o governo não os respeitam de jeito 

nenhum, eles não têm vozes nessa sociedade ignorante, a sociedade não respeita a 

cultura deles.                                                                                                           

 

Nomes: Gustavo Hugo, Flavio Junior                                                                         
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A terra e os índios 

 

Os indígenas estiveram nessa terra que hoje é chamada de território nacional, quando os 

portugueses aqui chegaram, mas agora estão limitados às terras demarcadas pelo Estado. Até 

hoje os índios lutam pelas suas terras que um dia já foram deles e as pessoas esquecem de que 

quem chegou aqui primeiro foram eles. Hoje em dia o preconceito atinge os indígenas pela sua 

cultura e seu modo de viver.

 

As terras dos indígenas estão sendo ameaçadas. Os índios foram os primeiros a estar aqui, 

portanto é direito deles de ter a terra. 

Grande parte das terras dos indígenas sofrem ataques e invasões de caçadores, pescadores e 

posseiros, e assim, os indígenas colhem malefícios das ações dos invasores, como por 

exemplo: Poluição dos rios por agrotóxicos, desmatamento, etc... 
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A terra defendida pelos índios 

Os índios persistem na defesa de seu território ameaçado. Alguns projetos de leis visam ajudar 

na proteção dessas terras: 

 

Mas há, infelizmente, mais problemas que soluções: 

Silvio Coelho dos Santos explica: 

"Logo que aconteceram as primeiras enchentes, os Índios de Ibirama tiveram prejuízos 

concretos. Roças foram inundadas; casas destruídas; currais e depósitos carregados pelas 

águas; animais mortos. As reclamações começaram a ser feitas, as primeiras indenizações dos 

prejuízos causados começaram a se concretizar. Entretanto, nenhum trabalho esclarecedor 

procedeu essa entrega de recursos. Resultado: em poucos meses os indígenas haviam 

repassado os ganhos da indenização para o comércio de Ibirama.  
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Em decorrência da falta de planejamento e da inépcia administrativa, a população indígena de 

Ibirama abandonou quase que totalmente as práticas agrícolas e a pequena criação. A 

depredação de recursos florestais é enorme." 

Fonte: https://www.mundovestibular.com.br/articles/9550/1/Comunidades-Indigenas-e-os-

problemas-atuais/Paacutegina1.htm 

Esse foi só um dos inúmeros exemplos de problemas que acontecem no ambiente indígena 

atual. Na visão do nosso grupo, os índios devem ser respeitados e devem ser tratados 

igualmente. 

  

https://www.mundovestibular.com.br/articles/9550/1/Comunidades-Indigenas-e-os-problemas-atuais/Paacutegina1.htm
https://www.mundovestibular.com.br/articles/9550/1/Comunidades-Indigenas-e-os-problemas-atuais/Paacutegina1.htm
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Os índios cuidaram de nossas terras, e hoje, trazemos muito de seus costumes e de sua 

cultura. Portanto, é importante e necessário que nós os ajudemos com o que for possível, as 

terras são deles, então devem ser cuidadas e protegidas. 

 

Grupo: Filippe Fernandes, Pedro Henrique Veloso e Antônio Sales 

Turma: 8°D 
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As raízes do Brasil 
 

Neste trabalho iremos abordar a história dos indígenas de antigamente até os 

dias atuais no Brasil. Hoje em dia é um costume popular dizer que os portugueses 

“descobriram” o Brasil, porém muito antes deles chegarem já haviam povos habitando 

nessas terras, eram os donos das terras americanas, mas foi tomada pelos europeus, 

sendo atualmente a menor parte da população, um pouco mais de 200 povos, cerca de 

300 a 350 mil indígenas.  

Nos dias atuais ainda existem resquícios de preconceito contra as crenças 

indígenas e isso é um preconceito que os europeus trouxeram, também o racismo e a 

superioridade de classe social. Uma curiosidade é que o costume de usarmos roupas 

veio dos europeus, e a nossa língua também. Atualmente, no século XXI a maior 

concentração da população de índios no Brasil está localizada no estado do Amazonas, 

mas também há no Nordeste e no Centro-Sul do Brasil, principalmente no Mato Grosso 

do Sul. Estima-se que 60% dos índios do Brasil estejam vivendo na Amazônia, mas 

principalmente todas as unidades da Federação contam com grupos indígenas, sendo 

que somente o Rio Grande do Norte, Piauí e Distrito Federal não têm registros da 

presença desses grupos. A violência contra os indígenas é um dos principais problemas. 

De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, 92 indígenas foram assassinados em 

2007; em 2014 esse número aumentou para 138, tendo Mato Grosso do Sul o maior 

número de mortes. Portanto os desafios enfrentados por muitos povos indígenas do 

Brasil são enormes.   

Deste modo podemos perceber que o povo indígena é um povo muito sofrido e 

nós devemos nos conscientizar que muitas coisas que utilizamos hoje em dia veio da 

cultura indígena, como: o costume de tomar banho, algumas comidas como a mandioca, 

e o costume de se pintar (maquiagem ou tatuagem).   
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E se fosse você no lugar 

deles e eles no seu lugar? 
 

 

 

 

Por isso, devemos trata-los como nós gostaríamos de sermos 

tratados! 

 

 

 

Alunos: Ingrid, Isabella e Leonardo. 

 


