Centro Educacional Teresa Cristina
Aluno(a):___________________________________________________Data: 20/04/2020.
Professora: Raquel Ladeira
4º ano.

Gabarito
19 de abril – Dia do Índio

Comemoramos todos os anos, no dia 19 de Abril, o Dia do Índio. Esta data comemorativa
foi criada em 1943, pelo presidente Getúlio Vargas, através do decreto lei número 5.540. Neste
ano, foi realizado no México, o Primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Além de contar
com a participação de diversas autoridades governamentais dos países da América, vários líderes
indígenas deste continente foram convidados para participarem das reuniões e decisões. Porém,
os índios não compareceram nos primeiros dias do evento, pois estavam preocupados e
temerosos. No entanto, após algumas reuniões e reflexões, diversos líderes indígenas resolveram
participar, após entenderem a importância daquele momento histórico. Esta participação ocorreu
no dia 19 de abril, que depois foi escolhido, no continente americano, como o Dia do Índio.
Neste dia do ano ocorrem vários eventos dedicados à valorização da cultura indígena. Nas
escolas, os alunos costumam fazer pesquisas sobre a cultura indígena, os museus fazem
exposições e os municípios organizam festas comemorativas. Deve ser também um dia de reflexão
sobre a importância da preservação dos povos indígenas, da manutenção de suas terras e respeito
às suas manifestações culturais.
Devemos lembrar também, que os índios já habitavam nosso país quando os portugueses
aqui chegaram em 1500. Desde esta data, o que vimos foi o desrespeito e a diminuição das
populações indígenas. Este processo ainda ocorre, pois com a mineração e a exploração dos
recursos naturais, muitos povos indígenas estão perdendo suas terras.
A FUNAI

FUNAI é a sigla de Fundação Nacional do Índio, um órgão do governo
brasileiro que lida com todas as questões referentes às comunidades indígenas e às
suas terras.
As finalidades da FUNAI englobam o acompanhamento de ações que visem a
proteção saúde e educação do povo indígena, a divulgação das suas culturas, além da
realização de pesquisas para recolha de dados estatísticos sobre a população indígena no
Brasil.
Também faz parte das obrigações da FUNAI garantir que haja participação dos
povos e organizações indígenas em programas do Estado que definem políticas a seu
respeito.
A FUNAI tem como missão promover e proteger os direitos dos índios, preservando
as suas culturas, línguas e tradições, além de monitorar as suas terras para impedir
ataques de madeireiros, garimpeiros e outros, evitando práticas de usurpação das
riquezas que pertencem ao patrimônio indígena e que colocam em risco a preservação
das comunidades.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_%C3%8Dndio

Exercícios
1- Qual presidente criou o Dia do Índio?
O presidente Getúlio Vargas.
2- De acordo com o que estudamos o que significa FUNAI?
Fundação Nacional do Índio.
3- Qual a missão dessa fundação?
Promover e proteger os direitos dos índios, preservando as suas culturas, línguas e
tradições, além de monitorar as suas terras para impedir ataques.
4- Você acha que os índios são respeitados hoje em dia? Justifique sua resposta.
Resposta pessoal.
5- Em nossa cultura há uma influência indígena muito grande! Pesquise, recorte e cole
uma imagem dessa influência indígena.

Resposta pessoal.

Saudades!
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