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Tema: Resistência Cultural dos Povos Indígenas.

Objetivos:

• Aprofundar o conhecimento sobre a cultura indígena; ressaltando seus
direitos na sociedade brasileira.

• Conhecer novos aspectos da religiosidade indígena.

 Cultura Indígena.
 Direitos dos Povos Indígenas.
 Considerações Finais.
 Atividade Complementar
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• O índio acima de tudo deve ser
respeitado como ser humano.

• Conhecer as expressões religiosas dos
povos indígenas permite compreender
melhor a sua cultura e superar o
preconceito que muitos ainda têm em
relação ao índio e seu modo de vida.

• As influências da cultura do branco e
das religiões, principalmente de matriz
cristã, impregnaram suas crenças e
costumes, na maioria das vezes, de
forma negativa; levando muitos índios
a perderem sua identidade.
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• Os índios querem continuar sendo
índios. Esse direito é assegurado pela
Constituição Federal:

São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os
direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os
seus bens.

(Constituição Federal – Art. 231).
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• Cabe a todos os cidadãos conscientes
defender os direitos de liberdade e
dignidade dos povos indígenas do Brasil.

• Sua cultura e religiosidade precisam ser
preservados, conhecidos, resgatados e
valorizados para que ele tenha
condições dignas de vida na sociedade
contemporânea.

• Vamos conhecer um pouco mais sobre a
Cultura e Religiosidade Indígena?
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• As sociedades indígenas são
organizadas a partir dos princípios:

1. Solidariedade.
2. Partilha.
3. Generosidade

• Essas atitudes éticas são um
exemplo a ser aprendido e seguido
pela nossa sociedade marcada pelo:

1. Individualismo.
2. Ganância.
3. Competição.
4. Consumismo desenfreado.

Sociedades Solidárias 
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• Tudo está em harmonia.

• Os elementos da natureza, os astros,
todos os seres foram colocados e
organizados harmoniosamente.

• O índio vive de forma integrada à
natureza. Ele tem consciência de sua
relação de interdependência com os
elementos naturais. Ele percebe o
equilíbrio e a harmonia no cosmo.

• Essa paz deve ser vivida na aldeia ou
comunidade; por meio da partilha e
solidariedade.

Visão Orgânica de Mundo 
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• Natureza e Sociedade são
partes de um sistema social
único.

• O homem é parte da
natureza como a natureza é
parte do homem.

Sistema Social Integrado à Natureza 
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• A aldeia é como se fosse uma grande
família, onde os homens e as mulheres
têm funções definidas.

• Todos cuidam das crianças, protegendo-as
e ensinando os costumes da tribo.

• Os alimentos vindos da caça, da pesca, da
coleta e da agricultura são repartidos
entre todos.

• Os direitos são iguais para todos: casa,
alimento, educação e medicina dos Pajés.

• Os idosos não são desprezados e nem
abandonados; mas tratados com carinho
e respeito.

Organização da Vida Social 
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O Bem Viver Indígena 

• A TERRA está na base do BEM VIVER.

• Um dos grandes ensinamentos que
os povos indígenas têm nos
transmitido é o de saber conviver
com a MÃE-TERRA; dedicando-lhe
respeito, amor e profundo zelo.

• Na visão desses povos, a terra é mais
do que simplesmente o lugar onde se
vive.

• A TERRA é sagrada! Ela é Fonte de
Vida para plantas, animais e uma
infinidade de seres vivos: incluindo
os seres humanos.
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• No entanto, nem todas as comunidades
indígenas brasileiras podem usufruir do direito
de viver em seus territórios tradicionais. Ou
seja: não tem possibilidade de vivenciar a
condição do BEM VIVER.

• O conceito de Bem Viver está na contramão de
um modelo de desenvolvimento que considera
a terra e a natureza apenas como mercadorias
lucrativas.

• O Indígena vê a terra como sagrada. O
“Homem Branco” nela enxerga: investimentos,
grandes barragens, exploração mineral,
latifúndios, etc.

O Bem Viver Indígena 

Marçal de Souza, Tupã-i 
líder da etnia GUARANI-NHANDEVÁ assassinado em 1983 



1. Em que consiste a “Visão Orgânica de Mundo” indígena? (Marque a alternativa
correta)

A. ( ) Nada está em harmonia. Os elementos da natureza, os astros, todos os
seres foram colocados e organizados harmoniosamente.

B. ( ) Tudo está em harmonia: Os elementos da natureza, os astros, todos os
seres foram colocados e organizados harmoniosamente.

C. ( ) Nem tudo está em harmonia: Os elementos da natureza, os astros, todos
os seres foram colocados e organizados harmoniosamente.

D. ( ) A TERRA está na base do Bem-Viver.
E. ( ) O Indígena vê a terra como sagrada.
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Direitos Indígenas
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• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 –
Artigos 231 e 232

• Estatuto do Índio – Lei nº 6.001, de 19.12.1973

• Código de Processo Penal – Decreto-Lei nº 3.689, de
03.10.1941

• Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 07.12.1940

• Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à
Cooperação em Matéria de Adoção Internacional –
Resolução n.º 12 da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos – de 09. 05.2008.

• Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos
indígenas – ONU – 13.09.2007.

Legislação Indigenista Brasileira 

• Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT – Decreto n.º 5.051, de 19.04.2004

• Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho 
na língua Guarani-Kaiowá

• Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho 
na língua Terena

• Pacto Internacional Direitos Econômicos, Sociais e Culturais –
ONU – Decreto nº 591, de 06.07.1992

• Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos – ONU –
Decreto nº 592, de 06.07.1992

• Convenção Americana sobre Direitos Humanos – OEA – Pacto 
de São José da Costa Rica – Decreto n.º 678, de 06.11.1992

Além da legislação nacional,  há textos normativos internacionais – Tratados, 
Convenções e Declarações – dos quais o país é signatário.
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Constituição 
Federal

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério
Público em todos os atos do processo.
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Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas
para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu
bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. [...]

[...] § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas
terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em
caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua
população, ou no interesse da soberania do País, após
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

CAPÍTULO VIII: DOS ÍNDIOS
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Estatuto do Índio
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• Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica
dos índios ou silvícolas e das comunidades
indígenas, com o propósito de preservar a
sua cultura e integrá-los, progressiva e
harmoniosamente, à comunhão nacional.

• Parágrafo único. Aos índios e às
comunidades indígenas se estende a
proteção das leis do País, nos mesmos
termos em que se aplicam aos demais
brasileiros, resguardados os usos,
costumes e tradições indígenas, bem como
as condições peculiares reconhecidas nesta
Lei.

A cerâmica marajoara, feita pelos indígenas 
da Ilha de Marajó, é a mais antiga dentre as 

artes em cerâmica do Brasil.
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Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam
estabelecidas as definições a seguir
discriminadas:

I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de
origem e ascendência pré-colombiana que se
identifica e é identificado como pertencente
a um grupo étnico cujas características
culturais o distinguem da sociedade nacional;

II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É
um conjunto de famílias ou comunidades
índias, quer vivendo em estado de completo
isolamento em relação aos outros setores da
comunhão nacional, quer em contatos
intermitentes ou permanentes, sem contudo
estarem neles integrados.

Vista aérea da aldeia Ipatse, no Parque Indígena do Xingu (MT)
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Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimônio
cultural das comunidades indígenas, seus valores
artísticos e meios de expressão.

Art. 48. Estende-se à população indígena, com as
necessárias adaptações, o sistema de ensino em
vigor no País.

Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua
do grupo a que pertençam, e em português,
salvaguardado o uso da primeira.

Art. 50. A educação do índio será orientada para a
integração na comunhão nacional mediante processo
de gradativa compreensão dos problemas gerais e
valores da sociedade nacional, bem como do
aproveitamento das suas aptidões individuais.

ESTATUTO DO ÍNDIO
Educação, Cultura e Saúde
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Art. 51. A assistência aos menores, para fins
educacionais, será prestada, quanto possível, sem
afastá-los do convívio familiar ou tribal.

[...] Art. 54. Os índios têm direito aos meios de
proteção à saúde facultados à comunhão nacional.

Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na
doença e na velhice, deve ser assegurada ao
silvícola, especial assistência dos poderes públicos,
em estabelecimentos a esse fim destinados.

Art. 55. O regime geral da previdência social será
extensivo aos índios, atendidas as condições
sociais, econômicas e culturais das comunidades
beneficiadas.

ESTATUTO DO ÍNDIO
Educação, Cultura e Saúde
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Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura
indígena:

I - escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição
culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer
modo, a sua prática. Pena - detenção de um a três meses;

II - utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de
propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos.
Pena - detenção de dois a seis meses;

III - propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a
disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou
entre índios não integrados. Pena - detenção de seis meses
a dois anos.

[...] Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio
ou os costumes, em que o ofendido seja índio não integrado
ou comunidade indígena, a pena será agravada de um terço.

ESTATUTO DO ÍNDIO
Crimes Contra os Índios



2. Segundo o “Estatuto do Índio”, como deve ocorrer a
alfabetização? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Na língua do grupo a que pertençam, e em português;
porém pode ser dispensado o uso da primeira

B. ( ) Apenas na língua portuguesa
C. ( ) Apenas na língua do grupo a que pertençam.
D. ( ) Na língua do grupo a que pertençam, e em português,

salvaguardado o uso da primeira.
E. ( ) Não é de interesse nacional a alfabetização dos povos

indígenas.
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Violência Contra
Povos Indígenas
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• A violência contra os povos indígenas
tem sido uma constante: não pode
ser banalizada, nem encarada como
normalidade.

• Os povos indígenas do Brasil
enfrentam um substancial aumento
da grilagem, do roubo de madeira, do
garimpo, das invasões e até mesmo
da implantação de loteamentos em
seus territórios tradicionais.

• O cenário é preocupante e coloca em
risco a sobrevivência de diversas
comunidades indígenas no Brasil.

Durante protestos na Congresso, milhares de índios 
foram recebidos a gás lacrimogênio e balas de borracha
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• Em 2018 foram registrados 109 casos de
invasões possessórias, exploração ilegal
de recursos naturais e danos diversos ao
patrimônio. Em 2017 haviam sido
registrados 96 casos. Ano a ano, o
número tende a aumentar.

• A principal motivação para as invasões é
disponibilizar estas terras para a
exploração pelo agronegócio, pelas
mineradoras, pelas madeireiras; dentre
outros segmentos.

• Para atingir este objetivo, um leque
bastante diverso de violações de direitos
e tipos de violência tem sido praticado.
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• No dia 12 de junho de 2016, cerca de 300
índios Guarani e Kaiowá – cansados de
esperar pela demarcação - retomaram a área
do TEKOHA (“Lugar onde se é”) Toro Paso
(MS), onde se localiza a FAZENDA YVU.

• Logo, uma articulação dos latifundiários da
região, junto ao sindicato rural e a polícia,
planejou um ataque que ocorreu no dia 14 de
junho.

• De um lado, caminhonetes e tratores com
pistoleiros uniformizados, armados com
espingardas de grosso calibre. Do outro,
indígenas portando MBARAKAS (Instrumentos
de Reza).

Massacre de Caarapó
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• O acampamento foi atacado por mais de
uma centena de pistoleiros que chegaram
em caminhonetes, atirando, e queimaram
motos e diversos pertences dos indígenas.

• O ataque ceifou a vida de Clodiodi Aquileu
Rodrigues de Souza, indígena agente de
saúde que estava no local auxiliando os
feridos.

• Outros seis foram hospitalizados em estado
grave; incluindo uma criança de 12 anos.

• Não contentes em “apenas” assassinar
Clodiodi, os capangas tentaram retirar o
corpo com um trator.

Massacre de Caarapó

Velório de Clodiodi Aquileu Rodrigues de Souza



Religiosidade Indígena
Considerações Finais

32

A troca de cocares simboliza a união entre os noivos pataxós
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• No ano de 1854, o presidente dos Estados
Unidos fez a uma tribo indígena a proposta
de comprar grande parte das suas terras,
oferecendo, em contrapartida, a concessão
de uma outra “reserva”.

• O texto da resposta do Chefe Seattle,
distribuído pela ONU (Programa para o
Meio Ambiente), tem sido considerado
através dos tempos, um dos mais belos e
profundos pronunciamentos já feitos a
respeito da defesa do meio ambiente.

Carta do Cacique de Seattle

Única fotografia conhecida do Chefe 
Seattle, tirada em 1860
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• Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da
terra? Essa ideia nos parece estranha. Se não possuímos o
frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los?
Cada pedaço desta terra é sagrado para o meu povo. Cada
ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das
praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira e inseto a
zumbir são sagrados na memória e experiência do meu povo.

• A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as
lembranças do homem vermelho. Os mortos do homem
branco esquecem sua terra de origem quando vão caminhar
entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem esta bela
terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da
terra e ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas
irmãs; o cervo, o cavalo, a águia, são nossos irmãos. Os picos
rochosos, os sulcos úmidos nas campinas, o calor do corpo do
potro, e o homem – todos pertencem à mesma família.
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• [...] Se lhe vendermos nossa terra vocês
devem mantê-la intacta e sagrada, como um
lugar onde até mesmo o homem branco
possa saborear o vento adoçado das flores
dos prados. Portanto, vamos meditar sobre
sua oferta de comprar nossa terra. Se
decidirmos aceitar, peço uma condição: o
homem branco deve tratar os animais dessa
terra como seus irmãos.

• [...] Isto sabemos: a terra não pertence ao
homem; o homem pertence a terra. Isto
sabemos: todas as coisas estão ligadas, como
o sangue que une uma família. Há uma
ligação em tudo. O que ocorrer com a terra
recaíra sobre os filhos da terra.
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• O homem não tramou o tecido da vida; ele é
simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao
tecido, fará a si mesmo.

• Mesmo que o homem branco, cujo Deus caminha e
fala com ele de amigo para amigo, não pode estar
isento do destino comum. É possível que sejamos
irmãos, apesar de tudo. Veremos. De uma coisa
estamos certos, e o homem branco poderá vir a
descobrir um dia: nosso deus é o mesmo Deus.
Vocês devem pensar que o possuem, como
desejam possuir nossa terra, mas não é possível.

• Ele é o Deus do homem, e Sua compaixão é igual
para o homem vermelho e para o homem branco.
A terra lhe é preciosa, e feri-la é desprezar seu
criador.

Tupã



3. A Palavra-chave para se compreender a religiosidade indígena é:
(Marque a alternativa correta)

A. ( ) Rituais.
B. ( ) Xamanismo
C. ( ) Toré.
D. ( ) Cristianismo.
E. ( ) Natureza.
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Tema: Introdução às Tradições 
Religiosas de Matriz Africana.  
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

PESQUISA

1. Há diversos elementos culturais dos povos indígenas presentes em
nossa sociedade brasileira na atualidade. Relacione, abaixo, algumas
dessas contribuições; em cada coluna do quadro abaixo:

Culinária e Hábitos Alimentares Língua Crenças e Costumes


