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POVOS INDÍGENAS DO BRASIL



MITOLOGIA TUPI-GUARANI

O povo Tupi-Guarani acredita em um deus supremo, que
chamavam de deus do trovão e o denominavam “TUPÃ”. Os
índios acreditavam que a voz deste ente supremo podia ser
ouvida durante as tempestades. O trovão eles chamavam de
“Tupa-cinunga” e seu reflexo luminoso de “Tupãberaba”
(relâmpago). Eles acreditavam que este era o deus da criação, o
deus da luz, e sua morada seria o sol.

Acreditam também em um deus do sol (Guaraci) e em uma
deusa da lua (Jaci). O deus do sol seria o criador de todos os
seres vivos (devido ao sol ser importante nos processos
biológicos na natureza) e Jaci seria a rainha da noite e dos
homens. Segundo a lenda, ela teria sido esposa de Tupã.



CULTURA DOS POVOS INDÍGENAS

Além destes, há a crença em outros deuses, tais como:

•Anhum, o deus da música, que tocava o sacro Taré.
•Rudá, o deus do amor, e Tambatajá, um deus de amor protetor
de todos os perigos;
•Caupé, a deusa da beleza;
•Caramuru, o deus dragão, era ele quem ordenava as grandes
ondas e revoltas dos oceanos.
•Polo, o deus dos ventos, que seria o mensageiro de Tupã;
•Sumá, a deusa da agricultura;
•Jurará-Açu, a única deusa que podia entrar e sair livremente dos
infernos, pois havia libertado o deus infernal. Ela teria sido
castigada por Tupã, e transformada em uma tartaruga.



MITOS E LENDAS INDÍGENAS

•Mito da Criação - Tupã, com a ajuda da deusa Araci, haveria descido à terra em

um monte da região do Aregúa (Paraguai) e deste local, haveria criado tudo que

existe (mares, florestas, animais, etc) e colocado as estrelas no céu.

•Mito dos Primeiros Humanos - Os primeiros humanos criados por Tupã teriam

sido Rupave (O pai dos povos) e Sypave (a mãe dos povos) e estes teriam dado

origem a um grande número de filhas e a três filhos, chamados Tumé Arandú (o

sábio), Marangatu (o líder generoso) e Japeusá (mentiroso), este último era ladrão

e trapaceiro e teria se suicidado, porém foi ressuscitado como um caranguejo, e

deste então todos os caranguejos foram amaldiçoados para andar para trás como

Japeusá.

•Mito da criação da Noite - Segundo esta lenda, nas aldeias de todo o mundo, era

sempre dia, e os índios nunca paravam de caçar, e as mulheres de limpar e

cozinhar. O sol ia do leste ao oeste e depois fazia o caminho contrário, do oeste ao

leste, sempre sem nunca desaparecer. Um dia, porém, quando Tupã havia saído

para caçar, um homem tocou no frágil Sol para saber como funciona, e o Sol se

quebrou em mil pedaços. A partir de então, as trevas reinaram nas aldeias. Tupã,

então, inconformado, recriou o Sol, mas este não voltava mais do oeste para o

Leste, então Tupã criou a Lua e as estrelas para iluminar a noite.



MUDANÇAS NO MODO DE VIVER

O contato com a nossa sociedade certamente trouxe muitas mudanças no modo de
viver dos povos indígenas. Em relação a esse assunto, é preciso ter em mente pelo
menos dois pontos.

1) As culturas indígenas não são estáticas. Ao contrário, elas são, como qualquer
outra cultura, dinâmicas. Assim transformam-se ao longo do tempo, mesmo sem
uma influência estrangeira. Por outro lado, é inegável que as mudanças
decorrentes do contato com a nossa sociedade podem, muitas vezes, alcançar
escalas preocupantes. Esse é o caso, por exemplo, de povos que perderam suas
línguas maternas e, hoje, só falam o português.

2) É preciso dizer que por trás das mudanças, cujo ritmo e natureza são diferentes
em cada caso, há um aspecto fundamental: mesmo travando relações com os
não-índios, os povos indígenas mantêm suas identidades e se afirmam como
grupos étnicos diferenciados, portadores de tradições próprias. E isso vale
também para os povos que vivem em situações de contato mais intenso.
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“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.“

Caput do artigo 231 da Constituição.



SUGESTÕES- FILMES E DOCUMENTÁRIOS



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



ATIVIDADE 8 (PÁGINA 155)- POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

Leia as afirmações a seguir com atenção.

I- Cada povo possui uma cultura própria, isto é, línguas, crenças e um jeito típico de
trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com os outros povos.

II- As histórias e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser,
nossos hábitos, nossa língua, etc.

III- Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que são todos iguais; por isso
podem ser chamados de índios.

IV- As diferenças entre os indígenas podem ser percebidas, como por exemplo nos
seus traços físicos e nas línguas que eles falam. Os povos indígenas falam línguas
diferentes umas das outras. Há, pelo menos, 180 línguas indígenas faladas no Brasil de
hoje.

V- Os povos indígenas também são semelhantes entre si, isto é, possuem
características comuns que os diferenciam dos não indígenas.

A sequência correta de respostas é:

A) V, F, V, F, V.

B) V, F, V, V, V.

C) V, V, F, V, V.

D) F, F, V, F, F.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Ao comparar os povos indígenas, percebemos que eles
são diferentes entre si, isto é, há uma grande diversidade
cultural entre os povos indígenas do território que hoje é
o Brasil. E podemos notar isso com base nos seus traços
físicos e nas línguas que eles falam, por exemplo.
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“São esses canibais que conhecerão com Montaigne uma consagração duradoura.
Tornam-se a má-consciência da civilização, seus juízes morais, a prova de que existe
uma sociedade igualitária, fraterna, em que o Meu não se distingue do Teu,
ignorante do lucro e do entesouramento, em suma, a da Idade de Ouro. Suas
guerras incessantes, não movidas pelo lucro ou pela conquista territorial, são nobres
e generosas.”. (CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de índios do Brasil: o século
XVI. Estud. av., São Paulo, v. 4, n. 10, Dec. 1990, p. 100.)

O trecho acima se refere ao impacto que a figura de certos índios canibais
brasileiros teve sobre os europeus no século XVI e, em especial, sobre o pensador
francês Michel de Montaigne. Os índios canibais de que Montaigne teve notícia à
época eram:

a) Os índios da tribo tupinambá.

b) Os índios do Alto do Xingu.

c) Os índios Tupi-Guarani, do litoral paulista.

d) Os índios da fronteira entre Brasil e Bolívia.

e) Os índios da tribo xavante.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “ A  ”

A tribo dos tupinambás praticava rituais antropofágicos
e foi a partir dos relatos das ações dessa tripo que
Michel de Montaigne desenvolveu sua reflexão, que
hoje consta em seu livro “Ensaios”.



MOMENTO EXERCÍCIO

(ENEM/2015) A língua de que usam, por toda a costa, carece de três letras; convém a
saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não têm
Fé, nem Lei, nem Rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto
conta, nem peso, nem medida.

GÂNGAVO, P M. A primeira história do Brasil: história da província de Santa Cruz a que
vulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2004 (adaptado)

A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a
ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a:

a) simplicidade da organização social das tribos brasileiras.

b) dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização.

c) superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena.

d) incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses.

e) dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

Ao chegarem ao Brasil, os portugueses se depararam com uma
sociedade e com uma cultura que não existiam no mundo
ocidental europeu. Logo, suas reações foram uma análise taxativa
dentro dos parâmetros etnocêntricos em que viviam,
desvalorizando os padrões culturais nativos dos indígenas do
Brasil recém descoberto.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com
Insta: @rafaelnascimento.his
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