


Vídeo: Os Indígenas - Raízes do Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s&t=420s
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•Em 1534, o cavaleiro espanhol Inácio de Loyola criou a Companhia de Jesus. Ordem
religiosa cujo objetivo principal era combater o protestantismo através do ensino
religioso dirigido; a influência crescente da Reforma preocupava cada vez mais a
Igreja católica e a aristocracia europeia. A educação foi um dos principais meios de
pregação da Companhia, que fundou diversos colégios na Europa e na América;

• Os combativos integrantes da Companhia de Jesus tinham uma organização quase
militar: consideravam-se soldados da Igreja e achavam que deviam infiltrar-se em
todas as atividades sociais e culturais, a fim de eliminar aqueles que pusessem em
risco os princípios do catolicismo.



• Chamamos de política indigenista as iniciativas formuladas pelas diferentes
esferas do Estado brasileiro a respeito das populações indígenas. Em 1967, foi
criado a Fundação Nacional do Índio (Funai), cuja função está relacionada à
delimitação, à demarcação, à regularização e ao registro das terras indígenas.

• A Constituição de 1988 reconheceu aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam;

• Assim, o principal objetivo da política indigenista hoje é a preservação das
culturas indígenas, através da garantia de suas terras e o desenvolvimento de
atividades educacionais e sanitárias.

11



• O Brasil surge na História como a “descoberta”, dos portugueses. Explique o
motivo que a historiografia contemporânea apresenta ressalvas sobre a
utilização do termo “descobrimento” do Brasil.

• Qual o impacto da companhia de Jesus na cultura indígena ao longo da
colonização brasileira?
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Algumas constatações do censo a respeito da população indígena foram:

•Há mais mulheres nas áreas urbanas e mais homens na zona rural;
•São altas as taxas de fecundidade e mortalidade nas comunidades indígenas;
•Os indígenas que habitam fora de suas terras apresentam baixa taxa de
fecundidade e mortalidade;
•Apesar de ter melhorado a taxa de alfabetização, as comunidades ainda
apresentam nível educacional baixo quando comparadas à população não indígena;
•Na zona rural, aproximadamente 38,4% das crianças indígenas não possuíam
certidão de nascimento;
•52,9% dos indígenas não possuíam nenhum tipo de renda.
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Vídeo: INDÍGENA NO BRASIL HOJE: COMO É?
https://www.youtube.com/watch?v=9IvQ4VKqvsI



•Em tempos de seca, floresta é combustível.

•Estudos científicos mostram que as queimadas desta região geralmente decorrem do
modelo de ocupação e uso do solo, com o desmatamento de grandes áreas e
consequente queima da vegetação, tanto de pastagem quanto de floresta primária
para preparo da terra ao plantio. A prática é comum na agropecuária nacional,
principalmente na região do Cerrado e da Amazônia Legal.

•Segundo dados do Inpe, o número de focos de incêndio florestal aumentou 83%
entre janeiro e agosto de 2019 na comparação com o mesmo período de 2018.
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Fogo na Amazônia: o Brasil no centro de uma crise ambiental.
https://www.youtube.com/watch?v=B7wlxAu2j6k
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ABRAÇO E ATÉ A PRÓXIMA AULA =) 
@keuricampelo

- O que mais lhe chamou atenção sobre a forma
como os índios vivem no Brasil?
- Como a crise ambiental impacta a vida dos
índios que vivem em contato direto com a região
amazônica?
- Como a crise ambiental que o Brasil enfrenta
pode afetar a sua vida?


